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Exortação à Tolerância 

O conhecimento leva à União. 

A ignorância leva à dispersão. 

Rámakrishna 

 

A todos os que praticam ou estudam Yôga, 

sinceros e com a alma pura, convocamos para 

participar do nosso trabalho de União. 

A todos quantos estão mais preocupa-

dos em construir do que em criticar, 

conclamamos para que se unam e possam 

espargir nossa mensagem de Integração. 

A todos aqueles que não estão inte-

ressados em evidenciar o que existe de 

errado no Ser Humano, mas sim em cul-

tivar o que existe de certo e bom, 

convidamos para que nos deem as mãos e 

possamos todos juntos perpetuar as 

tradições ancestrais que nos foram 

transmitidas pelos Antigos. 

A todos os que não querem perder 

tempo discutindo, mas, ao invés, anseiam 

aplicar esse tempo em encontrar o ver-

dadeiro Yôga que existe em cada coisa 

ou pessoa; a todos esses que querem a 

melhoria do Homem e sua confraterni-

zação cheia de afeto; a todos quantos 

aspiram por uma comunidade yôgi onde a 

hostilidade e a competição ficaram fora; 

a todos esses nós abrimos nossos cora-

ções, estendemos nossos braços e lhes 

osculamos como a verdadeiros irmãos. 

DeRose 

 
Áudio: http://derose.co/tratado-mensagem-exortacao 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico esta obra a três ícones do Yôga no Brasil: 

A Léo Costet de Mascheville (Sêvananda), que introduziu o Yôga no nosso país 

na década de 1950 e influenciou poderosamente os que vieram depois. 

Ao General Caio Miranda, autor do primeiro livro de Yôga em língua portuguesa, 

em 1960, A Libertação pelo Yôga, da Editora Freitas Bastos,  

de quem eu teria tido muita honra em ser discípulo. 

E ao Coronel Hermógenes, autor do segundo livro de Yôga de autor brasileiro, 

 em 1962, Autoperfeição com Hatha Yoga, da Editora Record, 

que com suas opiniões soube me obrigar a progredir e chegar onde estou hoje. 

Meu reconhecimento a todos eles,  

sem cujo incentivo esta obra não teria nascido. 

 

 

 
 

 

 



 

 
DEFINIÇÕES 

 

Yôga é qualquer metodologia estritamente prática que 
conduza ao samádhi. 
Samádhi é o estado de hiperconsciência e autoconhecimento que só o 
Yôga proporciona. 
 

NOVÆ SED ANTIQUÆ 

SwáSthya Yôga é o nome da sistematização do Yôga Antigo. 
As oito características principais (ashtánga guna) do SwáSthya Yôga 
são: 

1. a sua prática extremamente completa, integrada por oito modalidades 
de técnicas (mudrá, pújá, mantra, pránáyáma, kriyá, ásana, yôgani-
drá, samyama); 

2. a codificação das regras gerais;  
3. o resgate do conceito arcaico de sequências de técnicas encadeadas 

sem repetição; 
4. o direcionamento a pessoas identificadas com esta proposta; 
5. a valorização do sentimento gregário; 
6. a seriedade superlativa; 
7. a alegria sincera, destemida felicidade; 
8. uma lealdade inquebrantável. 

 
 
 
 

O acento indica apenas onde está a sílaba longa, mas ocorre que, muitas vezes, a tônica está 
noutro lugar. Por exemplo: kundaliní pronuncia-se “kúndalinii”; e Pátañjali pronuncia-se “Patânjali”. 
Para sinalizar isso aos nossos leitores, na primeira parte do livro e no Glossário vamos sublinhar a 
sílaba tônica de cada palavra. Se o leitor desejar esclarecimentos sobre os termos sânscritos, 
recomendamos que consulte o Glossário. Sobre a pronúncia, ouça o CD Sânscrito - Treinamento 
de Pronúncia, gravado na Índia. Para mais conhecimentos, o ideal é estudar os vídeos do livro 
Programa do Curso Básico. 

Arquivo de áudio: http://derose.co/tratado-glossariosanscrito 
 



 

DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PALAVRA YÔGA TEM ACENTO 
 NO SEU ORIGINAL EM ALFABETO DÊVANÁGARÍ: 

 

y YA, curto. 

y + a YAA ∴ YÁ, longo. Também pode ser grafado “YĀ”.  a Este sinal é um a-ki-mátrá  (acento do a). 

y + ae  YOO ∴ YÔ, longo. Também pode ser grafado “YŌ”. ae Este sinal é um ô-ki-mátrá  (acento do o). 

yaeg YÔGA.  Portanto, a palavra em questão deve ser acentuada (YÔGA, ou Y Ō GA, conforme a convenção). 
 

* Embora grafemos didaticamente acima YOO, este artifício é utilizado apenas para o melhor 
entendimento do leitor leigo em sânscrito. Devemos esclarecer que o fonema ô é resultante da 
fusão do a com o u e, por isso, é sempre longo, pois contém duas letras. Contudo, se digitarmos 
YOO no programa de transliteração I-Translator 2003 aparecerão os caracteres yae. Na con-
venção que adotamos, o acento agudo é aplicado sobre as letras longas quando ocorre crase 
ou fusão de letras iguais (á, í, ú). O acento circunflexo é aplicado quando ocorre crase ou fusão 
de letras diferentes (a + i = ê; a + u = ô), por exemplo, em sa+íshwara=sêshwara e AUM, que 
se pronuncia ÔM (em alfabeto fonético escreve-se ¿). Daí grafarmos Vêdánta. O acento circun-
flexo não é usado para fechar a pronúncia do ô ou do ê, pois esses fonemas são sempre fecha-
dos. Não existe, portanto, a pronúncia “véda” nem “yóga”. 

O acento circunflexo na palavra Yôga é tão importante que mesmo em livros publi-
cados em inglês e castelhano, línguas que não possuem o circunflexo, ele é usado 
para grafar este vocábulo. 

• Bibliografia para o idioma espanhol: 
Léxico de Filosofía Hindú, de Kastberger, Editorial Kier, Buenos Aires. 

• Bibliografia para o idioma inglês: 
Pátañjali Aphorisms of Yôga, de Srí Purôhit Swámi, Faber and Faber, Londres. 

• Bibliografia para o idioma português: 
Poema do Senhor, de Vyasa, Editora Assírio e Alvim, Lisboa. 
 

Se alguém declarar que a palavra Yôga não tem acento, peça-lhe para mostrar como se escreve o ô-ki-mátrá (ô-ki-mátrá é 
um termo hindi utilizado atualmente na Índia para sinalizar a sílaba forte). Depois, peça-lhe para indicar onde o ô-ki-
mátrá ( a e) aparece na palavra Yôga (yaeg). Ele aparece logo depois da letra y (y = ya), transformando-a em yae = yô, longa. 
Em seguida, pergunte-lhe o que significa o termo ô-ki-mátrá. O eventual debatedor, se conhecer bem o assunto, deverá 
responder que ô é a letra o e mátrá traduz-se como acento, pausa ou intervalo que indica uma vogal longa. Logo, 
ô-ki-mátrá traduz-se como “acento do o”. Consulte o Sanskrit-English Dictionary, de Sir Monier-Williams, o mais 
conceituado dicionário de sânscrito, página 804. Então, mais uma vez, provado está que a palavra Yôga tem 
acento. A palavra SwáSthya (SvaSWy), por outro lado, possui um a-ki-mátrá (a) depois da letra v ou w (v = va ou wa), 
pois seu acento (va = vá ou wá) está na letra a. 

Desejando saber mais sobre transliteração, consulte a nota  Convite à Tolerância, antes do capítulo Mudrá. 



 

 

 
 

O AUTOR COM ALGUMAS DE SUAS OBRAS  
Mais de um milhão de livros vendidos. 

Depois destes, foram publicados mais cerca de dez títulos. 
Outros dados sobre a vida e obra do Comendador DeRose encontram-se no  

Appendix Sobre a Obra e o Autor, no final deste volume. 



 

 
 

 

a 
 

yaeg 
O QUE É O YÔGA? 

SERÁ UMA GINÁSTICA? UMA RELIGIÃO? 
UMA LUTA? ARRANJO FLORAL (IKEBANA)? 

Certa vez um famoso bailarino improvisou alguns movimentos instin-
tivos, porém, extremamente sofisticados graças ao seu virtuosismo e, 
por isso mesmo, lindíssimos. Essa linguagem corporal não era propri-
amente um ballet, mas, inegavelmente, havia sido inspirada na dança.  

A arrebatadora beleza da técnica emocionava a quantos assistiam à 
sua expressividade e as pessoas pediam que o bailarino lhes ensinasse 
sua arte. Ele assim o fez. No início, o método não tinha nome. Era 
algo espontâneo, que vinha de dentro, e só encontrava eco no coração 
daqueles que também haviam nascido com o galardão de uma sensibi-
lidade mais apurada.  

Os anos foram-se passando e o grande bailarino conseguiu transmitir 
boa parte do seu conhecimento. Até que um dia, muito tempo depois, 
o Mestre passou para os planos invisíveis. Sua arte, no entanto, não mor-
reu. Os discípulos mais leais preservaram-na intacta e assumiram a 
missão de retransmiti-la. Os pupilos dessa nova geração compreen-
deram a importância de tornar-se também instrutores e de não mo-
dificar, não alterar nada do ensinamento genial do primeiro Mentor.  
Em algum momento na História essa arte ganhou o nome de integri-
dade, integração, união: em sânscrito, Yôga! Seu fundador ingressou 
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na mitologia com o nome de Shiva e com o título de Natarája, Rei dos 
Bailarinos. 

Esses fatos ocorreram há mais de 5000 anos a Noroeste da Índia, no 
Vale do Indo, que era habitado pelo povo drávida. Portanto, vamos 
estudar as origens do Yôga nessa época e localizar sua proposta origi-
nal para podermos identificar um ensinamento autêntico e distingui-lo 
de outros que estejam comprometidos pelo consumismo ou pela inter-
ferência de modalidades alienígenas e incompatíveis. 

Tanto o Yôga6, quanto o Tantra e o Sámkhya7 foram desenvolvidos 
por esse povo admirável. Sua civilização, uma das mais avançadas da 
antiguidade, ficou perdida e soterrada durante milhares de anos, até 
que os arqueólogos do final do século XIX encontraram evidências 
da sua existência e escavaram dois importantes sítios arqueológicos 
onde descobriram respectivamente as cidades de Harappá e Mohenjo-
Daro. Depois, foram surgindo outros e outros. Hoje já são milhares de 
sítios, distribuídos por uma área maior que o Egito e a Mesopotâmia. 

Ficaram impressionados com o que encontraram. Cidades com urba-
nismo planejado. Ao invés de ruelas tortuosas, largas avenidas de até 
14 metros de largura, cortando a cidade no sentido Norte-Sul e Leste-
Oeste. Entre elas, ruas de pedestres, nas quais não passavam carros de 
boi. Nessas, as casas da classe média tinham dois andares, átrio inter-
no, instalações sanitárias dentro de casa, água corrente! Não se esque-
ça de que estamos falando de uma civilização que floresceu 3000 anos 
antes de Cristo. 
Não era só isso. Iluminação nas ruas e esgotos cobertos, brinquedos de 
crianças em que os carros tinham rodas que giravam, a cabeça dos 
bois articulada, bonecas com cabelos implantados, imponentes celei-
ros que possuíam um engenhoso sistema de ventilação, e plataformas 
elevadas para facilitar a carga e descarga das carroças. 

                                                
6 Não use iniciais maiúsculas para escrever termos sânscritos, a menos que sejam nomes 
próprios, como Shiva, Krishna, Ráma, Gítá, Upanishad etc. As palavras Yôga, Sámkhya, 
Vêdánta, nós escrevemos com inicial maiúscula por uma questão de respeito.  
7 Para aprofundamento no tema com seriedade, recomendamos a leitura do livro Yôga, 
Sámkhya e Tantra, de Sérgio Santos. 
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Noutras culturas do mesmo período, as construções dos soberanos 
apresentavam opulentos palácios e majestosos túmulos reais, enquanto 
o povo subsistia em choupanas insalubres. Na cultura dravídica, ao 
contrário, o povo vivia bem e a arquitetura da administração pública 
era despojada. 
Outra curiosidade foi expressada por Gaston Courtillier em seu livro 
Antigas Civilizações, Editions Ferni, página 24, quando declarou: 
“Ficamos verdadeiramente admirados de, nesses tempos profunda-
mente religiosos, não encontrarmos templos ou vestígios da estatuária 
que os povoaria, como foi regra noutros lugares durante toda a anti-
guidade, nem sequer estatuetas de adoradores em atitude de oração 
diante de sua divindade”. Para nós isso faz sentido, afinal, sabemos 
que na Índia Antiga, o Sámkhya teve seu momento de esplendor. E na 
Índia pré-clássica, a variedade Niríshwarasámkhya, foi ainda mais 
fortemente naturalista que o Sámkhya Clássico. 
Sua sociedade foi identificada como matriarcal, o que também está 
coerente com as nossas fontes, segundo as quais o Yôga surgiu numa 
cultura tântrica. 

Cavando mais, os arqueólogos descobriram outra cidade sob os 
escombros da primeira. Para sua surpresa, mais abaixo, outra cidade, 
bem mais antiga. Cavaram mais e encontraram outra cidade embaixo 
dessa. E mais outra. E outra mais. O que chamava a atenção era o fato 
de que, quanto mais profundamente cavavam, mais avançada era sua 
tecnologia, tanto de arquitetura quanto de utensílios. Até que deram 
com um lençol d’água e precisaram parar de cavar mais fundo. O que 
nos perguntamos é: quantas outras cidades haveria lá por baixo e quão 
mais evoluídas seriam elas?8 

Bem, foi nessa civilização que o Yôga surgiu. Uma civilização tântri-
ca (matriarcal) e sámkhya (naturalista). 

Cerca de mil e quinhentos anos depois, a Civilização do Vale do Indo foi 
invadida por um povo sub-bárbaro proveniente da Europa Central, os 
áryas ou arianos. Consta, na História atual, que estes subjugaram os drávi-
das, destruíram sua civilização, absorveram parte da sua cultura, extermi-

                                                
8 Recentemente, foram retomadas as escavações. Aguardemos as novas descobertas. 
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naram quase todos os vencidos e escravizaram os poucos sobreviventes. 
Outros fugiram, migrando para o extremo sul da Índia e Srí Lanka, onde 
vivem seus descendentes até hoje, constituindo a etnia Tamil9. 
O Yôga foi produto de uma civilização não-guerreira, naturalista e 
matriarcal. A partir de mais ou menos 1500 a.C. foi absorvido por um 
outro povo que era o seu oposto: guerreiro, místico e patriarcal. Cerca 
de mil e duzentos anos após a invasão (o que não é pouco), esse acer-
vo cultural foi formalmente arianizado mediante a célebre obra de 
Pátañjali, o Yôga Sútra. Estava inaugurada uma releitura desta filosofia 
que, a partir de então, passaria a ser conhecida como Yôga Darshana, ou 
Yôga Clássico, a qual propunha nada menos que o oposto da proposta 
comportamental do verdadeiro Yôga em suas origens dravidianas. O 
Yôga dos drávidas era matriarcal, sensorial e desrepressor, numa pa-
lavra, ele era tântrico. Essa nova interpretação arianizada era patri-
arcal, antissensorial e repressora, ou seja, brahmácharya. 
O mais interessante nesse processo de deturpação é que se não fosse 
Pátañjali, o Yôga teria desaparecido dos registros históricos. Graças a 
ele, que obviamente era bem intencionado e sábio, hoje sabemos da 
existência de sua codificação do Yôga Clássico. Os arianos discrimina-
vam tudo o que fosse tipicamente dravídico devido à característica matri-
arcal considerada subversiva pela sociedade, estritamente patriarcal, 
dos áryas. Adaptando o Yôga para a realidade ariana então vigente, 
Pátañjali conseguiu que a sociedade e os poderes constituídos da épo-
ca o aceitassem. Com isso, tal tradição foi preservada e pôde chegar 
até os nossos dias. 

Na Idade Média, o Yôga sofreu outra grave deformação, quando o 
grande Mestre de filosofia Vêdánta, Shankaráchárya, converteu 
grande parte da população. Esse fato se refletiu no Yôga, pois, uma 
vez que a maioria dos indianos tornara-se vêdánta10, ao exercer o Yôga 
a opinião pública e suas lideranças passaram a conferir um formato 

                                                
9 Existem outras versões para a ocupação ariana, e qualquer uma delas pode perfeitamente 
ser mais fiel à verdade. Leia, a respeito, a Nota Sobre Discrepâncias Históricas, no capítulo 
Tantra, do livro Quando é Preciso Ser Forte.

 

10 Utilizamos inicial maiúscula quando nos referirmos à filosofia em si (Vêdánta) e minúscula 
(vêdánta) quando nos referirmos ao seguidor dessa filosofia ou texto referente a ela. 
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espiritualista11 ao Yôga que, desde as origens e mesmo no período 
clássico, era fundamentado na filosofia Sámkhya, naturalista. 

No século XX o Yôga sofreu mais um duro golpe: foi descoberto pelo 
Ocidente e... ocidentalizado, é claro. Tornou-se utilitário, consumista, 
algo amorfo, feio e maçante. 
A um Yôga legítimo é lindo de se assistir, é fascinante de se praticar e 
é excelente como filosofia de vida. É dinâmico, é forte, é para gente 
jovem12. Todos os que nos visitam e assistem ao vídeo de apresenta-
ção do método ficam boquiabertos e comentam a mesma coisa: ima-
ginavam que o Yôga fosse algo parado, a ponto de requerer paciência, 
ou algo supostamente indicado para a terceira idade! Ora, se alguém 
na terceira idade resolver iniciar a prática de um Yôga verdadeiro cor-
re o risco de ter uma síncope. E se for um Yôga inautêntico, fruto de 
sucessivas simplificações, adaptações acumulativas e ocidentalizações 
inescrupulosas, então não vale a pena denominar de Yôga essa anomalia. 
O problema é que muita gente sem certificado de instrutor atirou-se a 
lecionar e, como não possui repertório de técnicas, mistura um pouco 
de ginástica, outro tanto de esoterismo, um quê de hipnose, uma pitada 
de espiritismo, algo da linguagem do tai-chi, uns conceitos macrobióti-
cos, tudo isso temperado com atmosfera de terapias alternativas e em-

                                                
11 Não confunda espiritualismo com espiritualidade. A espiritualidade é um patrimônio do ser 
humano. O Yôga de qualquer modalidade, desde que autêntico, desenvolve a espiritualidade. 
Espiritualismo é a institucionalização da espiritualidade, ou o sistema que toma por centro o 
espírito em contraposição à matéria, baseando-se no conceito da dicotomia entre corpo e alma 
como coisas separadas e oponentes. 
12 Uma advertência sobre o eventuais preconceitos: Se declararmos que ginástica olímpica 
é para gente jovem, ninguém acha que esteja ocorrendo discriminação e não tem lugar questi-
onamento algum. No entanto, quando informamos que o legítimo Yôga Ancestral é para jo-
vens, sempre encontramos alguém que estranhe nossa declaração. Contudo, quando o Yôga 
surgiu há mais de cinco mil anos, a expectativa de vida média da população pouco ultrapassa-
va os quinze anos de idade. Se o Yôga surgiu naquela época, para que público poderia ter sido 
criado? Ao público que existia ou ao que não existia? Vale lembrar que este autor já é quase 
bisavô, portanto, nenhum resquício há de discriminação contra os idosos. E, como reforço, 
citamos outro “vovô” do Yôga, o Dr. Sivánanda, médico hindu dos Himálayas, falecido há mais 
de meio século, considerado a maior autoridade em Yôga da Índia, que escreveu mais de 300 
livros sobre o tema. Ele afirma textualmente: “O melhor período para o Yôga Abhyasa (a práti-
ca do Yôga) é dos 20 aos 40 anos de idade” (Kundaliní Yôga, Editorial Kier, Buenos Aires, pág. 
81). Note também que em nenhum dos meus livros declarei que pessoas com mais idade não 
pudessem praticar. É possível praticar com qualquer idade. Porém, recomenda-se começar 
quando jovem. 
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balado para consumo em voz macia, com música new-age. Para o leigo, 
que não tem a mínima ideia do que seja o Yôga, a não ser uma visão es-
tereotipada e falsa, aquela miscelânea inverossímil satisfaz. Só que ela, 
de Yôga mesmo, não tem nada. 

Não devemos esquecer de que a palavra Yôga significa integridade. 
É preciso que seus representantes sejam íntegros. Por isso, nos pró-
ximos capítulos você vai ter a satisfação de conhecer uma modali-
dade fascinante, lindíssima, extremamente agradável de se praticar 
e com uma carga de resultados capaz de deixar qualquer um per-
plexo. É o SwáSthya, o próprio Tronco Pré-Clássico, pré-ariano, 
pré-vêdico, proto-histórico, o Yôga de Shiva, ultra-integral, com 
todas as suas características Tántrika e Sámkhya preservadas e 
mais: sua execução lembrando uma dança, resgatada das camadas 
mais remotas do inconsciente coletivo! 

EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DO YÔGA PRIMITIVO 
NADA NASCE JÁ CLÁSSICO 

Não há nada de novo 
a não ser o que foi esquecido. 

Rose Berlin 

Em nossos estudos e mais de 20 anos de viagens à Índia detectamos um 
erro gravíssimo cometido pela maior parte dos autores de livros e pela 
maioria dos professores. Declaram eles com frequência que o mais an-
tigo é o Yôga Clássico, do qual ter-se-iam originado todos os demais. É 
muito fácil provar que estão sofrendo de cegueira paradigmática. Para 
começo de conversa, nada nasce já clássico. A música não surgiu como 
música clássica. Primeiro nasceu a música primitiva que foi origem de 
todas as outras até que, muito tempo depois, apareceu a música clássica. 
A dança é outro exemplo eloquente. Primeiro surgiu a dança primitiva 
que deu origem a todas as outras modalidades e precisou consumir mi-
lhares de anos até chegar a um tipo chamado dança clássica. Nada nas-
ce já clássico. E assim foi com a nossa tradição ancestral. Inicialmente, 
nasceu o Yôga Primitivo, Pré-Clássico, pré-ariano, pré-vêdico, proto-
histórico. Ele precisou se transformar durante milhares de anos para 
chegar a ser considerado Clássico. Provado está que o Yôga Clássico 
não é o mais antigo, consequentemente, não nasceram dele todos os 
demais – o Pré-Clássico, por exemplo, não nasceu dele. 
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Além dessa demonstração, nas escavações em diversos sítios arqueo-
lógicos foram encontradas gravações em selos de pedra com posições 
de Yôga muito anteriores ao período clássico. Textos que precederam 
essa época já citavam o Yôga (consulte o capítulo sobre as Upanishadas, 
pois é onde se encontram as mais antigas referências ao Yôga). 
É interessante porque, ao mesmo tempo em que todos os autores afir-
mam que o Yôga tem mais de 5000 anos de existência, a maioria decla-
ra que o mais antigo é o Clássico, o qual foi surgir apenas no século 
terceiro antes da Era Cristã, criando uma lacuna de 3000 anos, o que 
constitui incoerência, no mínimo, em termos de matemática! 

Mas como doutos escritores e Mestres honestos puderam cometer um 
erro tão primário?  

Acontece que a Índia foi ocupada pelos áryas, cujas últimas vagas de 
ocupação ocorreram a cerca de 1500 a.C. Isso foi o golpe de miseri-
córdia na Civilização do Vale do Indo, de etnia dravídica. Conforme 
registraram muitos historiadores, os áryas eram na época um povo 
nômade guerreiro sub-bárbaro. Precisou evoluir mil e quinhentos anos 
para ascender à categoria de bárbaro durante o Império Romano. A 
Índia foi o único país que, depois de haver conquistado a arte da ar-
quitetura, após a ocupação ariana passou séculos sem arquitetura al-
guma, pois seus dominadores sabiam destruir, mas não sabiam cons-
truir, já que eram nômades e viviam em tendas de peles de animais. 
Como sempre, “ai dos vencidos”. Os arianos aclamaram-se raça superi-
or (isto lembra-nos algum evento mais recente envolvendo os mesmos 
arianos?) promoveram uma “limpeza étnica” e destruíram todas as 
evidências da civilização anterior. Essa eliminação de evidências foi 
tão eficiente que ninguém na Índia e no mundo inteiro sabia da exis-
tência da Civilização do Vale do Indo, até o final do século XIX, 
quando o arqueólogo inglês Alexander Cunningham decidiu investigar 
umas ruínas em 1873. Por isso, as Escrituras hindus ignoram o Yôga 
Primitivo e começam a História no meio do caminho, quando esse 
nobre sistema já havia sido arianizado. 
Tudo o que fosse dravídico era considerado inferior, assim como o 
fizeram nossos antepassados europeus ao dizimar os aborígines das 
Américas e usurpar suas terras. O que era da cultura indígena passou a 
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ser considerado selvagem, inferior, primitivo, indigno e, até mesmo, 
pecaminoso e sacrílego. Faz pouco menos de quinhentos anos que a 
cultura européia destruiu as Civilizações Pré-Colombianas e já quase 
não há vestígio das línguas (a maioria foi extinta), assim como da sua 
medicina, das suas crenças e da sua engenharia que construiu Machu 
Picchu, as pirâmides da América Latina, os templos e as fortalezas, 
cortando a rocha com tanta perfeição sem o conhecimento do ferro e 
movendo-as sem o conhecimento da roda. 

Da mesma forma, na Índia, após 3500 anos da ocupação ariana, não 
restara vestígio algum da extinta Civilização Dravídica. O Yôga mais 
antigo? “Só podia ser ariano!” Descoberto o erro histórico há mais de 
cem anos, já era hora de os autores de livros sobre o assunto pararem 
de simplesmente repetir o que outros escreveram antes dessa desco-
berta e admitirem que existira, sim, um Yôga arcaico, Pré-Clássico, 
pré-vêdico, pré-ariano, que era muito mais completo, mais forte e 
mais autêntico, justamente por ser o original. 

“De fato, uma vez que a opinião tinha um bom número de vozes que a aceita-
vam, os que vieram depois supuseram que só podia ter tantos seguidores pelo 
peso concludente de seus argumentos. Os demais, para não passar por espíritos 
inquietos que se rebelam contra opiniões universalmente aceitas, são obrigados 
a admitir o que todo o mundo já aceitava. Daí para a frente, os poucos que forem 
capazes de julgar por si mesmos se calarão. Só poderão falar aqueles que sejam 
o eco das opiniões alheias, por serem totalmente incapazes de ter um juízo pró-
prio. Estes, aliás, são os mais intransigentes defensores dessas opiniões. Estes 
odeiam aquele que pensa de modo diferente, não tanto por terem opinião diversa 
da dele, mas pela sua audácia de querer julgar por si mesmo, coisa que eles 
nunca conseguirão fazer e estão conscientes disso. Em suma, são muito poucos 
os que podem pensar, mas todos querem dar palpite. E que outra coisa lhes res-
ta senão tomar as opiniões de outros em lugar de formá-las por conta própria? 
Como isto é o que sempre acontece, que valor pode ter a voz de centenas de mi-
lhões de pessoas? Valem tanto quanto um fato histórico que se encontre re-
gistrado por cem historiadores, quando, na verdade, todos se copiaram 
uns aos outros, e tudo se resume, em última análise, a um só testemunho.” 

Schopenhauer,  
citando Bayle em Pensées sus* les Comètes (o negrito é nosso). 

* Como alguns leitores corrigiram sus para sur, inserimos aqui a explicação do dicionário Petit Robert de la langue 
française: Sus [sy(s)] adv. Xe; du latin susum, variante de sursum “en haut” 1. vx Courrir sus à l’enemi, l’ataquer 

Consulte o quadro que resume a Cronologia Histórica do Yôga, abai-
xo, e esquematiza o que foi fundamentado neste capítulo. 
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Mais adiante, o leitor encontrará um capítulo especialmente dedicado 
à explicação deste quadro sinóptico. 

CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  
DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

PERÍODO Yôga Pré-Clássico Yôga Clássico Yôga Medieval Yôga Contemporâneo 

ÉPOCA Mais de 5000 anos séc. III a.C. séc. VIII d.C. séc. XI d.C. Século XX 

MENTOR Shiva Pátañjali Shankara Gôrakshanatha Rámakrishna e Aurobindo 

LITERATURA Upanishad Yôga Sútra Vivêka Chúdámani Hatha Yôga Vários livros 

FASE Proto-Histórica Histórica 

FONTE Shruti Smriti 

POVO Drávida Árya 

LINHA Tantra Brahmácharya 

No quadro acima, o Yôga Pré-Clássico está sombreado por se encontrar no limbo da História oficial, 
pois há quem declare que esse Yôga Primitivo não existiu (!), conquanto continuem surgindo mais e 
mais evidências da existência de um Yôga anterior ao Clássico. 

Notas 

1. O Yôga Antigo, Pré-Clássico, hoje sistematizado como SwáSthya Yôga. Se em 
algum debate acadêmico você precisar de elementos para demonstrar que o 
SwáSthya é de estrutura pré-clássica, utilize o presente quadro sinóptico. Ele 
demonstra que a única linhagem Tantra-Sámkhya é a pré-clássica. Ora, essa é 
a estrutura do SwáSthya Yôga (Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga). 

2. Embora a inclinação da maior parte dos Mestres e Escolas continue sendo 
brahmácharya, no período contemporâneo começa a se instalar uma tendência 
tântrica (dakshinachara) representada por Aurobindo e Rámakrishna. 

3. Não há consenso sobre a antiguidade das Upanishadas. Alguns autores atribu-
em às mais novas o período do século sexto a.C. Outros sugerem antiguidade 
ainda maior: falam em milhares de anos! A única coisa tida como certa é que 
pertencem à divisão Shruti do hinduísmo. Essa divisão é essencialmente pré-
clássica, portanto, anterior ao Yôga Clássico. 

4. b 
 
 



 

  
DeRose, com 70 anos, ministrando aula para 500 praticantes,  

no Dia Estadual do Yôga, 18 de fevereiro. 
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QUE CONFUSÃO! 

 

A CONFUSÃO GERADA PELOS LIVROS 

Para o leitor iniciante no tema, muitos livros mais fazem confusão do 
que esclarecem. Esperemos que este não contribua para piorar a babel, 
mas, ao contrário, possa desfazer essa barafunda.  
O motivo dos livros em geral embaraçarem a compreensão é que a 
maior parte foi escrita por leigos e o panorama não está claro nem para 
eles próprios que os escreveram. Ao tentar explicar, confundem. Há 
uma parcela de autores que conhecem bem o assunto, no entanto, esses 
pecam por achar que todo o mundo tem algum conhecimento e falam 
indiscriminadamente de Vêdas, Puránas, Upanishads, Bhagavad Gítá, 
Yôga Sútra, Mahá Bhárata, com bastante intimidade, atabalhoando 
tudo, sem esclarecer o que é cada um desses textos e onde se localiza 
em relação aos demais. O presente capítulo vai organizar essa misce-
lânea. 

 

A CONFUSÃO GERADA PELA DESINFORMAÇÃO 

No Ocidente, quando falamos de Yôga, sempre surge alguém com 
alguma pergunta ou declaração que o associe ao Budismo. Ora, para 
começar, Budismo é uma religião e o Yôga é filosofia. Uma coisa não 
tem nada a ver com a outra. Para piorar a gafe, na Índia, menos de 1% 
da população é budista. Finalmente, para desespero de quem faz esse 
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tipo de embrulhada, o Yôga faz parte do Hinduísmo13, enquanto o 
Budismo é tecnicamente uma heresia14 do Hinduísmo!  

No entanto, o leitor poderá argumentar que encontrou várias referên-
cias em livros, que estabeleciam associações entre Yôga e Budismo. 
De fato, isso existe. Na maior parte das vezes ocorre pelas razões ex-
postas nos primeiros parágrafos deste capítulo. Ademais, o Hinduísmo 
é tão antigo, tão vasto e tão multifacetado que poderemos, eventual-
mente, encontrar situações insólitas e contraditórias. Registre-se, po-
rém, que, se isso ocorrer, não é a regra: é a exceção. 
Existe um Yôga Budista? Sabendo-se que Budismo é uma religião, falar 
de um Yôga Budista é o mesmo que mencionar um Yôga Católico, um 
Yôga Islâmico, um Yôga Judaico. Seria algo como afirmar a existência 
de um Golfe Católico, um Futebol Luterano, um Vôlei Adventista, dife-
rentes dos seus homônimos praticados por outras religiões. Não que o 
Yôga seja esporte. Poderíamos fazer a mesma comparação com outras 
áreas. Imagine se seria possível uma Informática Judaica, uma Física 
Nuclear Evangélica ou uma Engenharia Umbandista, diferentes da In-
formática, da Física Nuclear ou da Engenharia oficiais! 

Contudo, às vezes encontra-se no Ocidente propaganda oferecendo 
“Yôga Cristão” como se isso fosse alguma especialidade. O que o 
prestador de serviços quer dizer, nesse caso, é que os cristãos podem 
praticar suas aulas sem nenhum conflito com a religião, o que, afinal, 
é verdade. Mas Yôga Cristão não é um ramo de Yôga. 

                                                
13 Vale a pena esclarecer que refiro-me ao Hinduísmo como uma cultura e não como uma 
religião. É como o Cristianismo. O Cristianismo também é uma cultura que contém várias 
religiões e seitas.  
14 Ocorre uma diferença crucial entre o conceito de heresia do Cristianismo e o do Hinduísmo. 
No Cristianismo, através da História, o herege é perseguido, torturado e morto. A simples 
pecha de herege já embute um sentido pejorativo. Entretanto, no Hinduísmo o conceito de 
heresia é entendido no sentido universal: heresia é quando uma religião ou seita discorda e se 
afasta da doutrina-mãe, que constitui tronco principal. O Budismo teve suas origens no Hindu-
ísmo e consiste numa contestação a ele, portanto, é uma heresia em relação ao Hinduísmo. 
Acontece que o Hinduísmo concede uma tolerância incomensurável às divergências e as 
absorve quase todas, fazendo-as constituir correntes do próprio Hinduísmo. No caso do Bu-
dismo as divergências eram muito relevantes e não foi possível absorvê-lo. Por outro lado, 
numa demonstração chocante de tolerância, o templo hindu Lakshmí-Narayan (Birla Temple) 
de Delhi, possui uma alameda que conduz a um templo budista, construído ao lado pelo mes-
mo mecenas, o Sr. Birla. Os devotos visitam o santuário hindu e, muitas vezes, estendem sua 
visita ao templo budista – e vice-versa. 
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A CONFUSÃO GERADA PELO MERCADO 

Tão incoerente quanto barafundar o Yôga com religiões é misturá-lo 
com nacionalidades. É comum encontrarmos oferta de Yôga Tibetano, 
Yôga Egípcio, Yôga Israelense. Ora, Tibet, Egito, Israel são países. 
“Yôga Tibetano” faz tanto sentido quanto “Yôga Brasileiro”, “Yôga 
Argentino”, “Yôga Português”. Se existe Yôga no Tibet ele tem que 
ser identificado pelo seu nome verdadeiro: Rája Yôga, Hatha Yôga, 
Karma Yôga, Bhakti Yôga15 etc. 
Também ouve-se falar de Yôga Desportivo, Yôga Artístico, Yôga 
Fitness, Power Yôga e por aí vai. Trata-se de táticas modernas para 
tentar atingir o consumidor onde ele é mais vulnerável: no apelo da 
novidade. Yôga Desportivo será Hatha Yôga? Yôga Artístico não será 
Hatha Yôga também? Power Yôga e Yôga Fitness não serão igual-
mente Hatha Yôga? Mas, na opinião daqueles, Hatha Yôga está gasto, 
ultrapassado, démodé. Ninguém mais quer praticar Hatha Yôga no 
Ocidente. Então, nada melhor que tentar outra denominação. 

 
 
 
 

A ESTRUTURA DO HINDUÍSMO 
 

VAMOS LOCALIZAR O FIO DA MEADA 

Para desfazer o imbróglio, vamos estudar a estrutura do Hinduísmo. 
Talvez assim compreendamos que ao expressar nossos pontos de vista, 
estaremos sendo ortodoxos, sim, mas intolerantes jamais. 

Primeiramente, para facilitar a compreensão, vamos dividir o estudo 
do Hinduísmo em dois grupos de Escrituras: Shruti e Smriti. 

                                                
15 Não use iniciais maiúsculas para escrever termos sânscritos, a menos que sejam nomes 
próprios, como Shiva, Krishna, Vêda, Upanishad etc. As palavras Yôga, Sámkhya, Vêdánta, 
nós escrevemos com inicial maiúscula por uma questão de respeito. A insistência sobre este tema 
deve-se ao fato de que por mais que advirtamos nesse sentido, as pessoas continuam grafando 
vocábulos sânscritos com iniciais maiúsculas. Esse fenômeno ocorre em todo o Ocidente.  
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HINDUISMO 

 
 
 
 

Shruti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vêdas 

 
 
 
 
 

Rig Vêda  
Sama Vêda  
Yajur Vêda  
Atharva Vêda 

 

Mantras 
Brahmánas 
Aranyakas 
Upanishads 

(Yôga Upanishads: 
Maitrí Up.,  
Yôgatattwa Up.,  
Yôgashára Up.,  
Yôgakundaliní Up.,  
Dhyánabindu Up.,  
Nádabindu Up.,  
Kshurika Up, 
Kathaka Up.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Smriti 

 

Itihasas Mahá Bhárata (do qual faz parte o Bhagavad Gítá) 
Rámáyana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puránas 

Shiva Purána,  
Vishnú Purána,  
Brahmá Purána, 
Brahmánda Purána,  
Skanda Purána,  
Linga Purána,  
Agni Purána,  
Naradiya Purána,  
Padma Purána,  
Garuda Purána,  
Varaha Purána,  
Bhagavata Purána,  
Brahmávaivarta Purána,  
Markandêya Purána,  
Bhavishyat Purána,  
Vamana Purána,  
Kúrma Purána,  
Matysa Purána etc. 

 
 

Ágamas 
Vaishnas (vishnuístas) 
Shaivas (shivaístas) 
Shaktas (shaktistas) 

 
 
 
 
 

Darshanas 

Yôga e 
Sámkhya  

Vêdánta e 
Mimansa 

Nyáya e 
Vaishêshika 

Notas do quadro: 

• O Yôga Pré-Clássico é mencionado nas Yôga Upanishads. 

• O Yôga que consta do Smriti é o Yôga Darshana ou Yôga Clássico, que surgiu cerca de 
3000 anos depois do surgimento do Yôga Pré-Clássico. 
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I. SHRUTI 

Shruti é a parte mais antiga, cujas raízes localizam-se há mais de mil 
anos antes da nossa Era. 
Shruti significa “aquilo que é ouvido”. Pode estar se referindo à tradi-
ção oral, em que o ensinamento era transmitido de boca a ouvido, ou 
então ao fato de que essas Escrituras foram recebidas através de reve-
lação, por meio da qual os rishis “ouviram” os textos. 
O Shruti é formado pelos quatro Vêdas – Rig Vêda, Sama Vêda, Yajur 
Vêda e Atharva Vêda. Os Vêdas, por sua vez, compõem-se das divisões 
denominadas Mantras16, Brahmánas, Aranyakas e Upanishads. Destas, as 
Upanishads são as que mais nos interessam por apresentarem as mais 
arcaicas referências hindus sobre o Yôga, vários séculos antes de Pátañjali, 
dos Yôga Sútras e do surgimento do Yôga Clássico.  

UPANISHADAS 

Upanishada ou Upanishad significa literalmente sentar-se junto, mas 
normalmente é traduzido como comentário. É que as Upanishads são 
os comentários dos Vêdas e, por isso, estão situadas no final deles17.  
As Upanishads servem para fundamentar filosofias como o Vêdánta e o 
Yôga. Há Upanishads especializadas em diferentes temas, como filoso-
fia, medicina, religião, astronomia etc. Em seu livro Yôgakundaliní Upa-
nishads, Sivánanda declara que existem 108 Upanishads. Em uma das 
minhas viagens à Índia, encontrei nos Himálayas uma cópia antiga da 
Rudráksha Upanishad, que explana sobre a semente de Rudráksha (Lá-
grima de Shiva), à qual atribuem-se propriedades medicinais. Interessa-
mo-nos especialmente pelas, assim chamadas, Yôga Upanishads: Maitrí 
Up., Yôgatattwa Up., Yôgashára Up., Yôgakundaliní Up., Dhyánabindu 
Up., Nádabindu Up., Kshurika Up, Kathaka Up. etc., pois tratam do 
Yôga. E mais: documentam a existência do Yôga pré-clássico. 

                                                
16 Em qualquer idioma moderno (excetuando-se o alemão), a palavra mantra transliterada, 
como qualquer outra do sânscrito, deve ser escrita com inicial minúscula, a menos que se trate 
de nome próprio. Aqui Mantras refere-se às Escrituras que contêm hinos. Não se trata dos 
mantras que utilizamos no Yôga. 
17 Daí deriva o nome da filosofia Vêdánta, termo que significa literalmente o final dos Vêdas, já 
que o Vêdánta é baseado nas Upanishads. 
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UPANISHADS (COMENTÁRIOS) DOS RESPECTIVOS VÊDAS 

 
RIG VÊDA (10 UPANISHADS) 

PRINCIPAL UPANISHAD:  Aitarêya. 
VÊDÁNTA UPANISHADS:   Atmabôdha, Kaushítakí, Mugdala. 
SAMNYÁSA UPANISHADS:  Nirvána. 
YÔGA UPANISHADS:  Nádabindu. 
VAISHNAVA UPANISHADS:  Não há. 
SHAIVA UPANISHADS:   Akshamálá. 
SHAKTA UPANISHADS:  Tripurá, Bahvrichá, Saubhágyalakshmí. 

 
YAJUR VÊDA (51 UPANISHADS) 

PRINCIPAL UPANISHAD:  Katha, Taittiríya, Ísávásya, Brhadáranyaka. 
VÊDÁNTA UPANISHADS:   Akshi, Êkáshara, Garbha, Pránágnihôtra, Swêtásvatara, Sháriraka, Sukarahasya, 

Skanda, Sarvasára, Adhyátma, Nirálamba, Paingala, Mántrika, Muktika, Subála. 
SAMNYÁSA UPANISHADS:  Avádhúta, Katharudra, Brahmá, Jábála, Turíyátíta, Paramhamsa, Bhikshuka, 

Yájnavalkya, Sátyáyaní. 
YÔGA UPANISHADS:  Amrtanáda, Amrtabindu, Kshurika, Tejôbindu, Dhyánabindu, Brahmávidyá, 

Yôgakundaliní, Yôgatattwa, Yôgashikhá, Varáha, Advayatáraka, Trishikhibráhmána, 
Mandalabráhmána, Hamsa. 

VAISHNAVA UPANISHADS:  Kalishántarana, Náráyana, Tárasára. 
SHAIVA UPANISHADS:   Kálágnirudra, Kaivalya, Dakshinámúrti, Panchabrahmá, Rudrahrdaya. 
SHAKTA UPANISHADS:  Saraswatírahasya. 

 
SÁMA VÊDA (16 UPANISHADS) 

PRINCIPAL UPANISHAD:  PRINCIPAIS UPANISHADS:  Kêna, Chándôgya. 
VÊDÁNTA UPANISHADS:   VÊDÁNTA UPANISHADS:  Mahat, Maitráyaní, Vajrasúchí, Sávitrí. 
SAMNYÁSA UPANISHADS:  SAMNYÁSA UPANISHADS:  Árunêya, Kundika, Maitrêyí, Samnyása. 
YÔGA UPANISHADS:  YÔGA UPANISHADS:  Jábáladarshana, Yôga Chúdámani. 
VAISHNAVA UPANISHADS:  VAISHNAVA UPANISHADS:  Avyakta, Vásudêva. 
SHAIVA UPANISHADS:   SHAIVA UPANISHADS:  Jábálí, Rudrákshajábála. 
SHAKTA UPANISHADS:  SHAKTA UPANISHADS:  Não há. 

 
ATHARVA VÊDA (31 UPANISHADS) 

PRINCIPAL UPANISHAD:  Prasna, Mándúkya, Mundaka. 
VÊDÁNTA UPANISHADS:   Átmá, Súrya. 
SAMNYÁSA UPANISHADS:  Náradaparivrájaka, Parabrahmá, Paramhamsaparivrájaka. 
YÔGA UPANISHADS:  Páshupatabrahmá, Mahávákya, Sándilya. 
VAISHNAVA UPANISHADS:  Krishna, Garuda, Gopálatápaní, Tripádvibhútimahánáráyana, Dattátrêya, Nrsim-

hatápaní, Rámatápaní, Rámarahasya, Hayagríva. 
SHAIVA UPANISHADS:   Atharvashikhá, Athavashira, Ganapati, Brhajjábála, Bhasmajábála, Sarabha. 
SHAKTA UPANISHADS:  Annapúrna, Tripurátápaní, Dêví, Bhávaná, Sítá. 
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TOTAL POR TIPO DE UPANISHAD 18 
PRINCIPAIS UPANISHADS:   10 
VÊDÁNTA UPANISHADS:    24 
SAMNYÁSA UPANISHADS:   17 
YÔGA UPANISHADS:   20 
VAISHNAVA UPANISHADS:   14 
SHAIVA UPANISHADS:    14 
SHAKTA UPANISHADS:      9 
TOTAL: 108 
 

II. SMRITI 

Smriti é divisão mais nova. A maior parte dos textos deste grupo tem 
pouco mais de 2000 anos. Smriti significa memória, referindo-se pro-
vavelmente às recordações posteriores daquilo que o Shruti ensinara no 
passado remoto. Fazem parte do Smriti as divisões: Smriti, Itihasas, 
Puránas, Ágamas e Darshanas. 

 ITIHASAS 

Os Itihasas são os épicos Mahá Bhárata (Grande Índia) e Rámáyana (o 
Caminho de Ráma ou a Vida de Ráma). Onde fica o Bhagavad Gítá? 
Ele é um capítulo do Mahá Bhárata. O Mahá Bhárata é a descrição de 
uma guerra. O Bhagavad Gítá (a Canção do Sublime) é a descrição de 
uma batalha daquela guerra. Relata fatos reais redigidos de forma poé-
tica, com ensinamentos filosóficos e éticos. 

PURÁNAS 

Purána significa antigo, antiguidade. São textos mais acessíveis que 
permitem ao indiano médio compreender os ensinamentos antigos sob 
uma redação mais simples. Contêm muitos contos, fábulas e outras 
formas populares para transmissão do conhecimento. Estes são alguns 
Puránas: 
Shiva Purána, Vishnú Purána, Brahmá Purána, Brahmánda Purána, 
Skanda Purána, Linga Purána, Agni Purána, Naradiya Purána, Padma 
Purána, Garuda Purána, Varaha Purána, Bhagavata Purána, Brahmá-

                                                
18 Na página anterior, reproduzo a mais completa e organizada relação de Upanishadas. No 
entanto, o leitor vai notar que faltam algumas. Outras estão agrupadas em categorias contradi-
tórias. Mas o hinduísmo é assim mesmo. Uma tradição muito antiga e rica em contradições.  
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vaivarta Purána, Markandêya Purána, Bhavishyat Purána, Vamana 
Purána, Kúrma Purána, Matysa Purána etc. 

ÁGAMAS 

Os Ágamas são manuais do culto vêdico, textos que ensinam ao devo-
to como oficiar o culto pessoal e doméstico às suas divindades eleitas. 
Podemos também entender os Ágamas como tendências devocionais.  
Certa vez, estávamos diante do Gandhi Memorial, em Delhi, e um 
distinto senhor, muito solícito como em geral os indianos são, expli-
cou-nos que, segundo alguns estudiosos, contam-se 330 milhões de 
deuses no Hinduísmo. Ainda que esse número seja bastante exagera-
do, não teríamos espaço nem justificativa para descrever aqui centenas 
de tendências devocionais. Portanto, vamos ater-nos às três principais, 
aquelas que abarcam a maciça maioria da população. São elas: 

1- Shaiva (Shivaísmo) 
Consta que Shiva foi um bailarino que viveu na civilização 
Harappiana ou Dravídica. Atribui-se a Shiva a criação do Yôga. 
Shiva tem mais de mil nomes e aspectos. Natarája é o Shiva bai-
larino. Shankar é o Shiva saddhu, meditante. Rudra é o Shiva 
irado. Pashupati é o Shiva senhor dos animais. Representa o As-
pecto Renovador do Absoluto. Talvez por isso seja o patrono do 
Yôga, arte de renovação biológica e mental por excelência.  

2- Vaishna ou Vaishnava (Vishnuísmo) 
Vishnú é o Aspecto Conservador do Absoluto. É o equivalente 
ao Espírito Santo do Cristianismo. Vishnú se manifesta no mun-
do através de seus Avatares, que são as encarnações divinas da-
quela mitologia. O Hinduísmo é tão tolerante que reconhece 
Buddha como um Avatar de Vishnú, apesar de Siddharta ter re-
negado o Hinduísmo! Krishna foi outra dessas encarnações. O 
Krishnaísmo constitui uma seita do Vishnuísmo. Assim, os Harê 
Krishnas pertencem a este Ágama. 

3- Shakta (Shaktismo) 
Shaktismo é o herdeiro do Tantrismo. Digamos que seja uma in-
terpretação tântrica do Hinduísmo, ou uma forma aceita pela so-
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ciedade ariana (hindu) de praticar os preceitos tântricos. Shakta 
é o adorador da Shakti. Shakti significa energia e designa a mu-
lher que, além de ser parceira, é cultuada como deusa.  
Notemos que das três tendências devocionais mais expressivas 
da Índia (Shaiva, Vaishna e Shakta), duas delas (Shaiva e Shakta) 
estão alicerçadas na cultura pré-ariana, pré-vêdica. 

D) DARSHANAS 

Darshana significa ponto de vista. O Hinduísmo compreende seis 
darshanas, ou seja, seis pontos de vista segundo os quais ele pode ser 
professado. Independentemente das religiões e seitas, o Hinduísmo 
possui uma profusão de filosofias. Estas seis detêm o status do reco-
nhecimento formal e acadêmico. Agrupam-se duas a duas, em função 
de suas afinidades. 

Primeiro par: 
1-Yôga 
2- Sámkhya; 

Segundo par: 

3- Vêdánta  
4- Purva Mimansa; 

Terceiro par: 
5- Nyáya  
6-Vaishêshika. 

Podemos constatar que o Yôga é casado com o Sámkhya e não com o 
Vêdánta, como muitos livros e instrutores insistem em ensinar. 

Neste livro tratamos de Yôga. Comentamos um pouco sobre Sámkhya, já 
que o Yôga tem mais afinidade com o Sámkhya. Costumo ensinar aos 
meus futuros instrutores de Yôga: nosso foco deve ser o Yôga, portan-
to, invista 99% do seu tempo nele. Nosso Yôga é de raízes Sámkhyas, 
então, dedique 0,9% do seu tempo nele. A literatura moderna de Yôga 
é muito influenciada pelo Vêdánta, logo, aplique 0,1% do seu tempo 
para ter uma noção deste último. 
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Não estudaremos Mimansa, Nyáya, nem Vaishêshika, porquanto en-
tendemos que o Yôga tem uma relação mais tênue com esses outros 
três darshanas. 
Agora que compreendemos a estrutura do Hinduísmo, recordemo-nos 
de que o Yôga surgiu séculos antes do advento do Shruti, numa civili-
zação que foi extinta justamente quando os arianos ocuparam o seu 
território. A partir de então, começou a surgir um sincretismo formado 
pela cultura e tradições dravídicas com a cultura e tradições arianas. 
Por esse motivo, esse sincretismo que foi denominado Vêdismo, de-
pois Brahmanismo, e, finalmente, Hinduísmo, contém muitos elementos 
da cultura dravídica, mas diversos autores costumam ignorar isso.  
 

b 
 

Vídeo: http://derose.co/tratado-video23-ohinduismo 
Nosso acervo tem mais de 500 vídeos de aulas. Desejando assisti-los, entre em contato com Tratado@MetodoDeRose.org 

 

 
No final de cada capítulo, volte e leia tudo outra vez, prestando mais 
atenção às anotações que tiver feito na primeira leitura. Não tenha 
pressa de terminar o livro. Deguste-o com satisfação.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Para compreender melhor: vários capítulos deste livro fazem parte de uma coleção de deze-

nas de cursos gravados em vídeo. Se quiser acessar gratuitamente na internet um resumo 

dessas aulas, basta entrar no site www.MetodoDeRose.org.  
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A PALAVRA YÔGA 
O termo Yôga19 é masculino, deve-se escrever com Y e com acento no ô. 
O acento pode variar, dependendo da convenção utilizada (circunflexo, 
macro etc.). Contudo, seja qual for o acento, a palavra sempre deve 
ser pronunciada com ô longo e fechado. O vocábulo Yôga significa 
união, no sentido de integração. 

A DEFINIÇÃO DO YÔGA 

Yôga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao 
samádhi20. Esta é a definição mais abrangente e que serve para todas 
as modalidades. Pátañjali, o codificador do Yôga Clássico (séc. III a. C.), 
define-o como Yôgash chita vritti nirôddha (Yôga é a supressão da 
instabilidade da consciência). 

COMO O YÔGA É CLASSIFICADO 

Em termos de classificação, Yôga é uma filosofia. Filosofia de vida. 
Filosofia prática. Há 4 troncos e 108 ramos de Yôga, todos diferen-
tes e muitos deles incompatíveis entre si. Por isso, quem se dedica 
a uma vertente não deve mesclá-la com outra. No desenrolar deste 
capítulo compreenderemos a razão. Para tanto, é preciso conhecer a 
história do Yôga. 

                                                
19 O acento indica apenas onde está a sílaba longa, mas ocorre que, muitas vezes, a tônica 
está noutro lugar. Por exemplo: pújá pronuncia-se “púdja”; e yôganidrá pronuncia-se “yôganídra”. 
Para sinalizar isso aos nossos leitores, na primeira parte do livro vamos sublinhar a sílaba 
tônica de cada palavra. Consulte a gravação Sânscrito - Treinamento de Pronúncia para 
aprender a pronunciar melhor. [A repetição do texto é intencional e foi admitida como conces-
são didática.] Arquivo de áudio:  http://derose.co/tratado-glossariosanscrito 
20 Samádhi é o estado de hiperconsciência e autoconhecimento que só o Yôga proporciona. 
Não tem nada a ver com o satori do Zen, nem com o nirvána do Budismo. Essas confusões 
são perpetradas pelos teóricos, que leram muito e tendem a embaralhar os sistemas no afã de 
encontrar um ponto em comum ou para exibir sapiência. 
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UMA VIAGEM NO TEMPO E NO ESPAÇO 

O estudo do Yôga e da sua história é cativante por tratar-se de uma 
aventura no tempo e no espaço. Primeiramente, transportemo-nos 
ao Oriente, à Índia, região para nós misteriosa, transbordante de 
magia, divindades, poderes, fenômenos, montanhas e rios sagrados, 
templos e monges. 
Além dessa viagem ao Oriente, precisamos realizar uma expedição 
no tempo, recuando mil, dois mil, três, quatro, cinco mil anos! Co-
mo seria o povo que viveu naquela época? Quais seriam seus valo-
res e estrutura comportamental21? Para termos uma ideia mais pre-
cisa do que significa isso, se retornarmos no tempo dois mil anos, 
estaremos próximos do ano zero da Era Cristã. Se voltarmos mais 
dois mil, ainda faltarão mil anos para chegarmos ao palco temporal 
em que tudo começou. 

A OPÇÃO PELO YÔGA PRÉ-CLÁSSICO 

Muita gente pergunta-nos a razão pela qual elegemos para ensinar 
especialmente o Yôga Pré-Clássico. Não seria mais confortável traba-
lhar com o Clássico ou algum mais moderno, dos quais encontra-se 
bibliografia às mancheias? Por qual motivo dedicar-nos a uma moda-
lidade que é considerada extinta na própria Índia e de tão difícil inves-
tigação? A resposta é: o Yôga mais antigo é o melhor, o mais autênti-
co, o mais completo, o mais forte e o mais lindo. Ainda que ele não o 
fosse, constituiria uma experiência fascinante pesquisar o Yôga Primi-
tivo por tratar-se de um dos mais arcaicos patrimônios culturais da 
Humanidade, uma verdadeira escavação de arqueologia filosófica. É 
deslumbrante resgatar esse tesouro quase perdido. 
Um tesouro quase perdido, uma vez que raríssimos professores se 
dedicam a ensinar o Yôga Original. No dias atuais, virtualmente todos 
preferem lidar com o Yôga Moderno – que é utilitarista. O Yôga Mo-
derno acena o tempo todo com benefícios, como se a coisa em si nada 
valesse e fosse necessário prometer alguma vantagem em troca da 

                                                
21 Leia, sobre esse tema, o livro Eu me lembro..., deste autor. 
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A CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA 
O Yôga teve sua origem na Índia, ou melhor, no território hoje ocu-
pado por ela. De fato, essa nação ainda não existia. No tempo, situa-
se há cinco mil anos. Culturalmente, localiza-se na Civilização Ha-
rappiana ou Dravídica, que se expandiu a partir do Vale do Rio Indo22. 
Ao longo de cinco milênios, o Yôga sofreu inúmeras mutações. 
Vamos estudá-las. 

Convidamos o leitor a ir construindo conosco o quadro da Cronologia 
Histórica do Yôga. 

Primeiramente, dividimos o Yôga em dois grandes períodos: o Yôga 
Antigo e o Yôga Moderno. O primeiro ocupa um espaço de 4000 
anos. O segundo ocupa apenas os últimos mil anos. Portanto, a pri-
meira divisão deveria ser quatro vezes maior do que a segunda. 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  

DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

DURAÇÃO 4000 ANOS 1000 ANOS 

No entanto, há muito mais registros dos períodos mais recentes. Dessa 
forma, a divisão do Yôga Moderno acabou ocupando mais espaço no 
nosso quadro sinóptico. 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  

DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

DURAÇÃO 4000 ANOS 1000 ANOS 

                                                
22 Consulte os livros O Vale do Indo, de Sir Mortimer Wheeler, Editora Verbo, Lisboa; e Índia 
Antiga, da Time-Life, São Paulo. 
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A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE  
O YÔGA ANTIGO E O YÔGA MODERNO 

A diferença mais marcante entre os dois grandes grupos é o fato de 
que o Yôga Antigo é de tendência predominantemente Sámkhya, en-
quanto o Yôga Moderno é de tendência preponderantemente Vêdánta. 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  

DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

DURAÇÃO 4000 ANOS 1000 ANOS 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

 

SÃO, PORTANTO, CORRENTES ANTAGÔNICAS 

O Sámkhya23, é naturalista (não-espiritualista) e interpreta os fenôme-
nos desencadeados pelo Yôga como ocorrências que obedecem às leis 
da Natureza e não são devidos a nenhuma graça divina nem mérito espi-
ritual do praticante. Naturalismo é a filosofia que atribui causas naturais a 
todos os efeitos.  
O Vêdánta, é espiritualista, não raro, místico, quase religioso, e justi-
fica os fenômenos produzidos pela prática do Yôga a partir da graça 
divina e do mérito espiritual do praticante. Espiritualismo é a filosofia 
que atribui causas sobrenaturais a todos os efeitos. 

 

O YÔGA ORIGINAL NÃO ERA MÍSTICO 

Note que, contrariamente ao que se imagina, o Yôga Antigo não é 
místico e nem mesmo espiritualista. Esse é o Yôga Moderno. Sempre 
achamos que os antigos fossem mais supersticiosos e místicos. É que 
quando nos referimos aos antigos, estamos nos reportando a 200 anos 

                                                
23 O Hinduísmo é constituído por seis filosofias denominadas darshanas, ou pontos de vista. Os 
seis são Yôga, Sámkhya, Vêdánta, Mimansa, Nyáya, Vaishêshika. São organizados em três 
grupos de afinidades: o Yôga tem afinidade de origem com o Sámkhya; o Vêdánta tem afinida-
de, não com o Yôga, mas com o Mimansa; e o Nyáya, com o Vaishêshika.  
As repetições ao transmitir o ensinamento são intencionais para facilitar a memorização dos 
termos sânscritos e dos conceitos por parte do estudante. 
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atrás, 500 anos, 1000 anos. O Yôga Antigo data de cinco mil anos, um 
período denominado proto-histórico, pois nem mesmo histórico ele 
chega a ser, já que não foram encontrados textos que registrassem a 
história. A questão é que não conseguimos sequer imaginar como era 
aquela civilização. Uma coisa parece certa: não eram religiosos. Nas 
escavações levadas a efeito desde o século XIX até o século XXI “não 
foram encontradas ruínas de templos, nem esculturas de divindades, 
nem de devotos em atitude de oração”24. 

O espiritualismo e o misticismo foram se instalando na Índia em tem-
pos posteriores e tiveram o seu apogeu na Idade Média.  

OS QUATRO TRONCOS DO YÔGA 

O Yôga Antigo é dividido em Pré-Clássico e Clássico. Mesmo o Sámkhya 
que fundamenta esses dois períodos é diferente. O Yôga Pré-Clássico 
é fundamentado pelo Niríshwara Sámkhya, ou “Sámkhya sem-
Senhor”, e o Clássico, pelo Sêshwara Sámkhya, ou “Sámkhya com-
Senhor”. Este último é discretamente teísta, mas ainda não é espiritua-
lista nem místico. Apenas filosófico. 

O Yôga Moderno é dividido em Medieval e Contemporâneo, ambos 
regidos pelo Vêdánta. 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  

DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

PERÍODO Yôga Pré-Clássico Yôga Clássico Yôga Medieval Yôga Contemporâneo 

 
 

O YÔGA MAIS ANTIGO NÃO É O CLÁSSICO 
O texto abaixo consta do primeiro capítulo e está sendo repetido aqui em função da sua importância.  
O leitor poderá optar por estudá-lo novamente ou por prosseguir a leitura mais adiante. 

Em nossos estudos e mais de 20 anos de viagens à Índia detectamos 
um erro gravíssimo cometido pela maior parte dos autores de livros e 

                                                
24 Antigas Civilizações, de Gaston Courtilier. 
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pelos professores. Declaram eles com frequência que o mais antigo é 
o Yôga Clássico, do qual ter-se-iam originado todos os demais. É mui-
to fácil provar que estão sofrendo de cegueira paradigmática. Para 
começo de conversa, nada nasce já clássico. A música não surgiu co-
mo música clássica. Primeiro nasceu a música primitiva que foi ori-
gem de todas as outras até que, muito tempo depois, apareceu a músi-
ca clássica. A dança é outro exemplo eloquente. Primeiro surgiu a 
dança primitiva que deu origem a todas as outras modalidades e preci-
sou consumir milhares de anos até chegar a um tipo chamado dança 
clássica. Nada nasce já clássico. E assim foi com o Yôga. Inicialmen-
te, nasceu o Yôga Primitivo, Pré-Clássico, pré-ariano, pré-vêdico, 
proto-histórico. Ele precisou se transformar durante milhares de anos 
para chegar a ser considerado Yôga Clássico. Provado está que o 
Clássico não é o mais antigo, consequentemente, não nasceram dele 
todos os demais – o Pré-Clássico, por exemplo, não nasceu dele. 

É interessante porque, ao mesmo tempo em que todos os autores afir-
mam que o Yôga tem mais de 5000 anos de existência, a maioria de-
clara que o mais antigo é o Clássico, o qual foi surgir apenas no século 
terceiro antes da Era Cristã, criando uma lacuna de 3000 anos, o que 
constitui incoerência, no mínimo, em termos de matemática! 

Mas como doutos escritores e Mestres honestos cometeram um erro 
tão primário?  

Acontece que a Índia foi ocupada pelos áryas, cujas últimas vagas de 
ocupação ocorreram em cerca de 1500 a.C. Isso foi o golpe de miseri-
córdia na Civilização Harappiana, de etnia dravídica. Conforme regis-
traram muitos historiadores, os áryas eram na época um povo nômade, 
guerreiro, sub-bárbaro. Precisou evoluir mil e quinhentos anos para 
ascender à categoria de bárbaro durante o Império Romano. A Índia 
foi o único país que, depois de haver conquistado a arte da arquitetura, 
após a ocupação ariana passou séculos sem arquitetura alguma, pois 
seus dominadores sabiam destruir, mas não sabiam construir, já que 
eram nômades e viviam em tendas de peles de animais. 

Como sempre, “ai dos vencidos”. Os arianos aclamaram-se raça superior 
(isto lembra-nos algum evento mais recente envolvendo os mesmos aria-
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nos?) promoveram uma “limpeza étnica” e destruíram todas as evidên-
cias da civilização anterior. Essa eliminação de evidências foi tão eficien-
te que ninguém na Índia ou no mundo inteiro sabia da existência da Civi-
lização do Vale do Indo, também chamada de Harappiana, até o final do 
século XIX, quando o arqueólogo inglês Alexander Cunningham come-
çou a investigar umas ruínas em 1873. Por isso, as Escrituras hindus ig-
noram o Yôga Primitivo e começam a História no meio do caminho, 
quando o Yôga já havia sido arianizado. 

Tudo o que fosse dravídico era considerado inferior, assim como o 
fizeram nossos antepassados europeus ao dizimar os aborígines das 
Américas e usurpar suas terras. O que era da cultura indígena passou a 
ser considerado selvagem, inferior, primitivo, indigno e, até mesmo, 
pecaminoso e sacrílego. Faz pouco menos de quinhentos anos que a 
cultura européia destruiu as Civilizações Pré-Colombianas e já quase 
não há vestígio das línguas – a maioria foi extinta –, assim como da 
sua medicina, das suas crenças e da sua engenharia que construiu Ma-
chu Picchu, as pirâmides maias, os templos e as fortalezas, cortando a 
rocha com tanta perfeição sem o conhecimento do ferro e movendo-as 
sem o conhecimento da roda, segundo algumas opiniões. 

Da mesma forma, na Índia, após mil e tantos anos de dominação aria-
na, não restara vestígio algum da extinta Civilização Dravídica. O 
Yôga mais antigo? “Só podia ser ariano!” Descoberto o erro histórico 
há mais de cem anos, já era hora de os autores de livros sobre o assunto 
pararem de simplesmente repetir o que outros escreveram antes dessa 
descoberta e admitirem que existira, sim, um Yôga arcaico, Pré-
Clássico, pré-vêdico, pré-ariano, que era muito mais completo, mais 
forte e mais autêntico, justamente por ser o original. 
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O CRIADOR DO YÔGA ERA DRÁVIDA 

A tradição, as lendas e mesmo as Escrituras declaram que o Yôga foi 
criado por Shiva. Só não confessam que Shiva era drávida. No entanto, 
chama-nos a atenção um pormenor artístico. Em todas as pinturas, 
Shiva é representado com a pele mais escura que os demais. As pessoas 
que aparecem naquelas representações pictóricas têm a tez clara, po-
rém, o criador do Yôga é retratado com a cor violácea. Isso é bastante 
revelador, uma vez que os drávidas eram bem morenos, tinham olhos 
negros e cabelos negros, enquanto os arianos que invadiram a Índia 
eram originalmente louros, de pele e olhos claros. Depois, após 3500 
anos de caldeamentos étnicos, deixaram de sê-lo. Hoje, podemos en-
contrar saddhus nas montanhas, que cobrem com cinzas sua pele escu-
ra e ficam com a mesma cor violácea atribuída a Shiva. 

A ORIGEM DAS CASTAS PARA SEGMENTAÇÃO ÉTNICA 

Foi justamente o conflito étnico entre drávidas e arianos que teria 
gerado a divisão da sociedade indiana em castas. O termo varna25, 
usado para designar casta, pode ser traduzido como cor. É que os 
arianos “puros”, encontrados atualmente entre os germânicos são, 
geneticamente, uma etnia muito frágil, de genes recessivos. Tanto 
que se miscigenarem-se com qualquer outra etnia de pele mais es-
cura, olhos negros, cabelos negros, a descendência trará preponde-
rantemente os traços dessa outra, cujos genes serão dominantes.  

Algo precisava ser feito urgentemente para que os guerreiros sub-
bárbaros não se caldeassem com os conquistados. Essa medida foi o 
advento do sistema de castas que dividia a sociedade ariana por pata-
mares de pureza racial para efeito hierárquico, bem como de heranças 
e de poder. Nas Américas não foi diferente. Índios, negros e mestiços 
não tiveram a aceitação dos colonizadores europeus e seus descendentes. 
Tantos séculos depois, eles ainda não contam com uma perfeita inte-
gração cultural, social e econômica dos países em que vivem e aos 

                                                
25 Não use iniciais maiúsculas para escrever termos sânscritos, a menos que sejam nomes 
próprios, como Shiva, Krishna, Ráma etc. As palavras Yôga, Sámkhya, Vêdánta, nós 
escrevemos com inicial maiúscula por uma questão de respeito. 
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quais emprestam sua contribuição. No entanto, impedir que os senho-
res cruzassem com suas escravas era uma empreitada inglória. Por 
isso, hoje, mesmo os de descendência e tradição ariana, ostentam os 
traços dos drávidas: pele escura, olhos negros, cabelos negros. 
Ocorrera uma ironia do destino. Os áryas venceram pela espada e ex-
tinguiram quase todos os drávidas. Entretanto, os poucos drávidas 
remanecentes venceram pelo amor e extinguiram geneticamente todos 
os arianos! 

O YÔGA CLÁSSICO FORMALIZA A ARIANIZAÇÃO 
Cerca de 1200 anos depois de instaurada a sociedade ariana na exten-
são de terra que passa a ser chamada Bhárata (os ocidentais viriam a 
chamá-la de Índia), nasce Pátañjali, que codifica o Yôga Clássico, 
formalizando sua arianização. Novo erro crasso por parte dos escrito-
res de livros sobre o tema: Pátañjali é constantemente denominado “o 
pai do Yôga”. Perguntamos nós: como pode alguém ser pai de algo 
que já existia milhares de anos antes do seu próprio nascimento? 

YÔGA MEDIEVAL: COMEÇA A VEDANTIZAÇÃO DO YÔGA 
No século VIII d.C. Shankaráchárya viaja incansavelmente pela terra 
dos Bháratas, para divulgar a filosofia Vêdánta, convertendo, ao longo 
dos anos, grande parte da população hindu. A partir de então, as pessoas 
convertidas, ao praticar Yôga, estariam professando, obviamente, um 
Yôga vêdantizado. Surge a fronteira ideológica que passará a dividir o 
Yôga em Antigo e Moderno. 

O HATHA YÔGA É TÂNTRICO 
No século XI d.C., Matsyêndranatha funda a Escola Kaula, do tan-
trismo (Kaulachara Tantra). Praticamente tudo o que existe de literatu-
ra tântrica no Ocidente é originário dessa Escola. Seu discípulo26 
Gôrakshanatha funda o Hatha Yôga.  

                                                
26 Se era discípulo de Matsyêndra, seguia a mesma linha. Um discípulo hindu jamais questiona-
ria ou contestaria seu Mestre, pois a liberdade de escolha é do discípulo. É ele que escolhe o 
Mestre e escolhe-o por concordar com suas ideias e com a sua maneira de ensinar. A partir 
daí, aceita tudo o que vier dele. 
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O YÔGA CONTEMPORÂNEO É TANTRA-VÊDÁNTA 

No século XIX começa a surgir um movimento de recuperação do 
Tantra Branco, Dakshinachara Tantra (bem mais antigo que o Kaula-
chara). Tornou-se mais expressivo no século XX. Nesse período tem 
início o Yôga Contemporâneo. 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  

DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

PERÍODO Yôga Pré-Clássico Yôga Clássico Yôga Medieval Yôga Contemporâneo 

ÉPOCA Mais de 5000 anos séc. III a.C. séc. VIII d.C. séc. XI d.C. Século XX 

MENTOR Shiva Pátañjali Shankara Gôrakshanatha Rámakrishna e Aurobindo 

UPANISHADAS 

No que tange à literatura de cada período, Shiva, ao que nos consta, 
não escreveu nada. Talvez a escrita nem mesmo existisse. Mas faze-
mos constar na primeira coluna do próximo quadro o tipo de Escritura 
denominada Upanishad27, pois é onde se encontram as mais antigas 
referências ao Yôga28.  
 

CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  
DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

PERÍODO Yôga Pré-Clássico Yôga Clássico Yôga Medieval Yôga Contemporâneo 

ÉPOCA Mais de 5000 anos séc. III a.C. séc. VIII d.C. séc. XI d.C. Século XX 

MENTOR Shiva Pátañjali Shankara Gôrakshanatha Aurobindo 
Rámakrishna 
Vivêkánanda 
Shivánanda 
Chidánanda 

Krishnánanda 
Yôgêndra 

LITERATURA Upanishad Yôga Sútra Vivêka Chúdámani Hatha Yôga Vários livros 

                                                
27 

O leitor vai encontrar as grafias: Upanishada, Upanishad e Upanishade, todas corretas. Em 
outras fontes encontrará Upanixade, considerada incorreta. 
28 Yôgashára Up., Yôgatattwa Up., Yôgakundaliní Up., Swêtaswatara Up., Maitrí Up., Katha Up., etc. 
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YÔGA SÚTRA 

Em torno do século III a.C., o grande mérito de Pátañjali foi o de pe-
renizar nossa filosofia mediante sua tese Yôga Sútra29. O grande de-
mérito foi que oficializou-se como Yôga algo que propunha uma pos-
tura comportamental contrária à proposta original. Deixa de ser tântri-
ca para tornar-se brahmácharya, seu oposto diametral. 
Sútra pode significar cordão ou aforismo. Aforismos são ensinamen-
tos cifrados em resumidíssimas palavras, somente inteligíveis aos ini-
ciados naquela linha específica. 

VIVÊKA CHÚDÁMANI 

No século VIII d.C., Shankara30 escreve sua obra Vivêkachúdámani31, 
publicada no Brasil, na década de 1960 pela FEEU (Fundação Editorial 
Educacional Universalista). Trata, obviamente, de Vêdánta. 

HATHA YÔGA PRADÍPIKA 

No século XI d.C., Gôraksha funda o Hatha e escreve seu livro Hatha 
Yôga, modalidade que logo passa a ser perseguida por tratar-se de ver-
tente tântrica numa época de vigência brahmácharya. Todos os exem-
plares são destruídos e os seguidores desse ramo são torturados. Por 
medo do martírio, instala-se o censurável costume, que perdura até os 
nossos dias, dos praticantes desse ramo de Yôga tântrico, o Hatha, de-
clararem-se contra o Tantra! O livro proibido de Gôraksha Natha, por 
sua vez, é reescrito de memória por um discípulo, décadas mais tarde, 
quando as coisas se acalmam. A obra passa a denominar-se Hatha Yôga 
Pradípika. Só questionamos se os nossos discípulos também teriam a 
competência de reescrever nossos livros de memória e se conseguiriam 
preservar a autenticidade do que declaramos originalmente... 

                                                
29 Leia o livro Yôga Sútra de Pátañjali, deste autor, que apresenta uma das traduções mais com-
preensíveis do texto original da obra Aforismos do Yôga, do sábio Pátañjali, acompanhada da escrita 
em alfabeto dêvanágarí para que os estudiosos possam conferir a qualidade da tradução. Se quiser 
conhecer somente o texto de Pátañjali, ele se encontra no final deste Tratado. 
30 

Shankar ou Shankara é outro nome de Shiva. Também é a abreviação do nome de Shanka-
ráchárya, pela qual ele também é conhecido. 
31 

Vivêkachúdámani pode ser escrito tudo junto, como neste texto, ou separado, como no sub-título. 
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SÁBIOS CONTEMPORÂNEOS 

Nos séculos XIX e XX surge uma nova geração de Preceptores, quase 
todos de linha Vêdánta. Citamos vários, uma vez que não sabemos 
qual deles será considerado o mais expressivo expoente do Yôga Con-
temporâneo. Só o saberemos daqui a uns duzentos anos ou mais. Na 
sua época, nenhum dos sábios foi considerado a maior autoridade do 
respectivo período histórico. Pelo contrário. Em seu próprio tempo, 
muitos foram atacados, difamados, perseguidos e torturados. 

TRASH BOOKS 

Quanto à literatura contemporânea, optamos por não mencionar nenhuma 
obra. Seria muito prematuro citar algum livro como o principal deste 
período, pois a bibliografia editada nestes séculos costuma deixar muito a 
desejar: erros primários são cometidos, a imagem do Yôga passa a ser 
muito mais distorcida e até caricaturizada em livros popularescos escritos 
por autores que não são autoridade – a maioria nem sequer é do ramo! 
É a era do “Yôga em 10 lições” e do “Cure a sua mazela com o Yôga”. 

O YÔGA PRÉ-CLÁSSICO É TANTRA-SÁMKHYA 
O Yôga Pré-Clássico é a única vertente Tantra-Sámkhya da História, 
isto é matriarcal, sensorial, desrepressora e naturalista (não-espiritualista). 
Sua designação completa é: 

Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga 
Este nome é muito esclarecedor, já que define os valores e até quais os 
hábitos alimentares do praticante, esclarece que o seguidor dessa corrente 
reverencia a Mulher, professa a liberdade (tántrika), mas não usa fumo, 
álcool ou drogas (dakshinachara), abomina o misticismo (niríshwara), 
louva o raciocínio lógico e cultua a Natureza (sámkhya). Tudo isso está 
definido naquele nome sânscrito. 
Estudando o quadro sinóptico completo, no final deste capítulo, com-
preenderemos que o Yôga mais antigo é muito diferente de todos os 
que vieram depois dele. Como o estudante pode observar, a primeira 
coluna apresenta uma proposta comportamental tântrica, que é matriar-
cal, sensorial e desrepressora, enquanto a partir da chegada dos arianos 
passa a ser brahmácharya, que é patriarcal, antissensorial e repressora. 
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Noutras palavras, ocorreu a primeira grande deturpação do Yôga, 
invertendo sua proposta original. 

CORRENTES INCOMPATÍVEIS 

Portanto, a primeira barreira é uma fronteira étnica, originada pela 
guerra entre os invasores arianos e os donos da terra, os drávidas. 
Trata-se de uma fronteira mais séria que a existente entre Sámkhya e 
Vêdánta32, pois esta outra é apenas ideológica. A que divide o Yôga 
Pré-Clássico dos que surgiram depois, é uma fronteira de sangue, 
que custou muita dor, torturas, mortes e escravidão. Foi tão intensa 
que ficou profundamente impregnada no inconsciente coletivo da 
Humanidade. Tanto que hoje, 3500 anos depois, do outro lado do 
mundo, se um latino – que não é drávida nem ariano, que não estava 
lá e não tem nada a ver com o conflito – ingressa no Yôga, inevita-
velmente, involuntariamente, agrega-se a uma das duas vertentes e 
torna-se opositor à outra! Se sua opção foi pelo Yôga de raízes shaktas, 
vincula-se ao setor do inconsciente drávida; ou, ao contrário, se sua 
opção foi pelo Yôga de raízes brahmácharyas, atrela-se ao do in-
consciente ariano. Isso se nota pelo fato de que o praticante torna-se 
fortemente antipático à outra tradição e começa a manifestar atitudes 
incrivelmente hostis e agressivas com relação a ela. 

A primeira reação que temos ao tomar contato com essa realidade é a 
de não aceitar o antagonismo e querermos conciliar as duas correntes. 
Infelizmente, todos os que o intentaram foram execrados por ambas, 
como se fossem duplos traidores. Quando o leitor estudar o tema 
egrégora, vai entender o motivo pelo qual um indivíduo é sempre o 
elo mais fraco, que se rompe ao tentar interferir com fenômenos gru-
pais, especialmente se envolvem muitos seguidores, se a egrégora é 
antiga e já está consolidada. Como este assunto é suficientemente ex-
planado no nosso livro Quando é Preciso Ser Forte, não vamos repe-
tir aqui aquelas explicações, mas recomendamos veementemente a 
leitura da obra mencionada. Estude, agora, o quadro completo:   

                                                
32 Não use iniciais maiúsculas para escrever termos sânscritos, a menos que sejam nomes 
próprios, como Shiva, Vêda, Upanishad etc. As palavras Yôga, Sámkhya, Vêdánta, nós 
escrevemos com inicial maiúscula por uma questão de respeito. 
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CRONOLOGIA HISTÓRICA DO YÔGA  
DIVISÃO YÔGA ANTIGO YÔGA MODERNO 

DURAÇÃO 4000 ANOS 1000 ANOS 

TENDÊNCIA Sámkhya Vêdánta 

PERÍODO Yôga Pré-Clássico Yôga Clássico Yôga Medieval Yôga Contemporâneo 

ÉPOCA Mais de 5000 anos séc. III a.C. séc. VIII d.C. séc. XI d.C. Século XX 

MENTOR Shiva Pátañjali Shankara Gôrakshanatha Rámakrishna e Aurobindo 

LITERATURA Upanishad Yôga Sútra Vivêka Chúdámani Hatha Yôga Vários livros 

FASE Proto-Histórica Histórica 

FONTE Shruti Smriti 

POVO Drávida Árya 

LINHA Tantra Brahmácharya 

No quadro acima, o Yôga Pré-Clássico está sombreado por se encontrar no limbo da História oficial, 
conquanto existam inúmeras e incontestáveis evidências da existência de um Yôga anterior ao Clássico. 

Exercício de revisão de matéria: preencha as lacunas do quadro abaixo 
 

   
   
   
     
      
      
      
   
   
   
   

 

b 
Vídeo: http://derose.co/tratado-video3-cronologiahistorica 

Nosso acervo tem mais de 500 vídeos de aulas. Desejando assisti-los, entre em contato com Tratado@MetodoDeRose.org 
 

 

Por uma questão de valorização do trabalho do autor, informamos que ele não ape-
nas escreveu o livro, mas também digitou, ilustrou, paginou, montou os gráficos 
e diagramou pessoalmente esta obra utilizando o programa Word, o que, segundo 
os especialistas em editoração eletrônica, seria impossível.  

 (A Comissão Editorial) 



 

 
 

RESUMO DOS EVENTOS HISTÓRICOS  
QUE INFLUENCIARAM O YÔGA 

CULTURAS E ETNIAS MAIS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DA ÍNDIA: 
Pré-história – aborígenes australoides 

Proto-história – drávidas 
História – arianos, persas, gregos, hunos, mongóis, europeus e outros povos 

 
 

INFLUÊNCIAS ÉTNICAS E POLÍTICAS DATAS EVENTOS QUE INFLUENCIARAM O YÔGA 

Civilização do Vale do Indo, também  
denominada dravídica ou harappiana. 

+ de 3000 a.C. Shiva cria o Yôga.  
Na mesma época surgem o Tantra e o Sámkhya. 

Começo da invasão ariana. No mesmo período 
tem início a decadência da Civilização dravídica 

do Vale do Indo, mas alguns historiadores 
declaram que não teve nada a ver com a 
ocupação ariana. Terá sido coincidência. 

± 2500 a.C. Os guerreiros nômades arianos destroem as 
edificações da Civilização do Vale do Indo, mas, 
como viviam em tendas, não sabiam construir 
cidades. Isso fez da Índia o único país que, 
depois de ter tido a arquitetura, ficou sem ela 
por vários séculos. 

Vaga final da ocupação ariana, após mil anos de 
expedições militares e de colonização. 

± 1500 a.C. O Yôga, o Tantra e o Sámkhya sofrem discrimi-
nação, pois são considerados patrimônio 
cultural do povo que perdeu a guerra. 

Recrudescem as medidas arianas para evitar a 
miscigenação racial com os drávidas. 

± Séc. X a.C. Surgem as castas (varnas). 

 ± Séc. VIII a.C. 
ao séc. III a.C. 

São escritas as Upanishads. Várias delas 
mencionam o Yôga, o que prova que o Yôga já 
existia antes de Pátañjali. 

Invasão persa. ± Séc VI a.C. Nascimento de Buddha. 

Invasão grega (Alexandre Magno). 326 a.C.  

Depois das invasões persa e grega, os arianos 
atenuam suas restrições quanto ao Yôga. 

± Séc. III a.C. Pátañjali escreve o Yôga Sútra, formalizando a 
arianização do Yôga. 

Invasão dos Hunos. ± Séc. V d.C.  
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Invasão árabe. Séc. VIII Shankaráchárya difunde o Vêdánta. Começa a 
vedantização maciça do Yôga. 

A islamização, discretamente iniciada com a 
invasão árabe, vai instalar-se efetivamente 

com a próxima invasão.  

Séc. XI Gôrakshanatha cria o Hatha Yôga. Tem início o 
costume de oferecer benefícios terapêuticos em 
troca da dedicação ao Yôga. 

Invasão turco-afegã. Séc. XII Templos hindus são destruídos. 

Invasão mongol (Gengis Khan). Séc. XIII O bisneto de Gengis Khan constrói o Taj Mahal. 

Invasão portuguesa. Séc. XVI Começa a cristianização do Yôga. 

Invasão inglesa. Séc. XVII Iinfluência da ginástica britânica sobre o Yôga. 

Ocupação francesa de alguns territórios ao Sul 
da Índia a partir do fim do século anterior. 

Séc. XVIII Intensifica-se a colonização da Índia pelos Europeus. 

Charles Masson (codinome de James Lewis) 
descobre as ruínas de Harappa. 

1826 Consolida-se a colonização da Índia pelos Britânicos. 

O arqueólogo Alexander Cunningham encontra 
as ruínas mencionadas no diário de Masson. 

1853 Durante todo o século XIX, textos clássicos, 
escritos em sânscrito, são traduzidos para o 
inglês e, daí, para todas as demais línguas 
ocidentais. 

Cunningham consegue fundos para as esca-
vações, mas quando chega ao local ele já 

havia sido vandalizado. 

1873 Começam a surgir livros sobre Yôga e outras 
filosofias hindus, escritos por ocidentais. 

A Índia passa a receber hordas de ocidentais 
interessados no Yôga, mas que interpretam tudo 

errado, de acordo com os seus paradigmas. 

1970 Intensifica-se a deturpação do Yôga no Ocidente, 
instalando-se a atitude utilitarista, mesclante e 
mercantilista que persiste até hoje. 

Apesar das descobertas históricas e arqueoló-
gicas, os professores de Yôga insistem em 
ignorar que existiu um Yôga Pré-Clássico e 

persistem em afirmar que o ariano Pátañjali é o 
“pai do Yôga”. 

2000 Como reação contra a deturpação do Yôga, 
DeRose lança uma ofensiva internacional de 
resgate do Yôga Antigo, que estava em extinção. 

A proposta de resgate do Yôga Antigo encon-
tra apoio internacional e a obra de DeRose 

expande-se pelas três Américas e por quase 
toda a Europa ocidental. 

2010 Em retaliação, adeptos de outras correntes movem 
uma campanha impiedosa contra o crescimento 
desta proposta de estudo do Yôga como filosofia 
hindu, sem influência religiosa, nem mística, nem 
zen, nem new age, sem simplificações, nem 
adaptações, nem ocidentalizações.   

 

b 



 

a 
 

 

VAMOS ENTENDER OS 4 TRONCOS DO YÔGA 
Regra áurea do magistério: dizer o óbvio 

 e ainda repetir três vezes.  
DeRose 

Declarar simplesmente que você estuda, pratica ou ensina Yôga não 
ajuda muito a identificar o que você faz, pois o nome Yôga pode de-
signar quatro troncos diferentes e divergentes. 

Veja o quadro abaixo: 

 

Os cinco sistemas acima são independentes uns dos outros, mas influ-
enciam-se reciprocamente devido à proximidade territorial e ao tempo 
de centenas ou milhares de anos em que conviveram lado a lado. Cada 
qual teve sua origem separada e existe independentemente dos de-
mais. Os dois de cima, Sámkhya e Vêdánta, são teóricos. O do meio, o 
Yôga, é uma filosofia prática. Os dois de baixo são comportamentais, 
sendo que a maioria dos estudiosos não reconhece o Brahmácharya 
como filosofia e sim como apenas uma tradição de comportamento. 
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No que diz respeito à classificação do Yôga, o conceito de filosofia 
prática é desconhecido no Ocidente. Academicamente, só se reconhe-
ce como filosofia aquela de tradição grega, que nasceu do Sámkhya, 
portanto é teórica. Consta que no início da Grécia Clássica alguns 
filósofos indianos foram importados por Atenas. Como nesse período 
a Índia também estava passando por seu período clássico, a filosofia 
vigente era o Sámkhya. Daí as semelhanças entre o Sámkhya e muitos 
dos princípios da filosofia helênica. 

O YÔGA NÃO TEM TEORIA ESPECULATIVA,  
LOGO, NÃO PODE DOUTRINAR 

Consideramos como uma das maiores virtudes do Yôga sua natureza 
puramente técnica. Não tem teoria33, consequentemente não pode 
fazer catequese, não interfere nas crenças nem nas questões de foro 
íntimo. 

Pelo fato de o Yôga ser estritamente prático, quando precisamos fun-
damentá-lo com uma teoria especulativa, recorremos ao Sámkhya, 
caso se trate de Yôga Antigo; ou recorremos ao Vêdánta, caso se trate  
de Yôga Moderno. O problema é que o Sámkhya e o Vêdánta são filo-
sofias divergentes. Sámkhya é naturalista, enquanto o Vêdánta é espi-
ritualista. Então, já podemos vislumbrar aqui um antagonismo, con-
forme nos reportemos ao Yôga Antigo (de mais de 3000 a.C. até a 
Idade Média) ou ao Yôga Moderno (a partir do século VIII d.C.). 

Isto posto, independentemente de uma determinada linha de Yôga 
estar atrelada ao Sámkhya ou ao Vêdánta, poderá estar simultanea-
mente associada a uma das duas correntes comportamentais, o Tantra 
ou o Brahmácharya. Ocorre que essas duas são ainda mais antagôni-
cas, já que o Tantra é de características matriarcais, sensoriais e desre-
pressoras, e o Brahmácharya possui características patriarcais, anti-
sensoriais e repressoras.  

                                                
33 Se o Yôga não tem teoria, de que tratam os textos de Yôga, inclusive este mesmo livro? As 
obras literárias sobre Yôga podem conter em suas páginas a explicação da prática, história, 
opiniões dos autores, fundamentação Sámkhya ou Vêdánta e, ainda, conceitos do Tantra ou 
do Brahmácharya. No entanto, Yôga mesmo é quando você cala a boca e pratica. 
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Isto já deve estar bem compreendido pelo leitor, mas como trata-se de 
nomenclatura sânscrita e são conceitos novos para muita gente, é me-
lhor pagar o ônus de uma repetição do que superestimar a capacidade 
de assimilação da matéria e passar batido pela possibilidade de algum 
estudante não haver compreendido com a clareza necessária. 

COMO SE PROCESSOU A TRANSFORMAÇÃO 

No período mais antigo, Pré-Clássico, o Yôga tinha raízes Tantra e 
Sámkhya (TS). No período Clássico, preservou a raiz Sámkhya, mas, 
com a ocupação ariana, passou a ser Brahmácharya (BS), uma vez que 
esse era o modelo comportamental dos áryas. Na Idade Média, no 

século VIII d.C., Shankaráchárya converte os 
hindus em massa para sua filosofia, o Vêdánta, 
que já existia anteriormente, mas na antiguidade 
não era tão popular. O Yôga Medieval preserva o 
Brahmácharya, porém torna-se Vêdánta (BV). 
No final do século XIX surge o Yôga Contempo-
râneo. Neste, o Vêdánta é preservado, mas o 
Brahmácharya cede lugar ao Tantra (TV), que 
começa a se recuperar na opinião pública.  

Note que, sempre, uma das duas raízes é substi-
tuída e outra é preservada, pois se ambas fossem 
alteradas as pessoas rechaçariam a proposta por 
não reconhecê-la. Dessa forma, as mudanças 

foram se processando lentamente. Se durante cinco mil anos esse pro-
cesso obedeceu a um padrão, podemos fazer uma projeção para o fu-
turo com uma boa margem de precisão. Assim, na década de 1960 
deduzimos que a próxima tendência seria novamente Tantra-
Sámkhya, como nas origens. Ensinamos isso durante mais quarenta 
anos e, finalmente, ocorreu. Na passagem ao ano 2000 o Yôga Pré-
Clássico, de raízes Tantra-Sámkhya, desencadeou um expressivo cres-
cimento. 
A mesma explicação que estudamos acima em diagrama linear, veja-
mos agora numa óptica circular. Tudo começa no ápice do círculo, 
com a linhagem original TS (Tantra-Sámkhya). Os yôgins desse perí-
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odo eram naturais, felizes, espontâneos, sem repressões e sem patru-
lhamento ideológico.  

Devido à invasão ariana, o Yôga sofre uma decadência e torna-se BS 
(Brahmácharya-Sámkhya). É a primeira grande deturpação. Os yôgins, a 

partir dessa época passam a se reprimir e ne-
gar-se. Todos os prazeres, principalmente o 
sexual, sofrem uma caça às bruxas.  

Na Idade Média o Yôga sofre outro golpe e 
vai ao fundo do poço, tornando-se BV 
(Brahmácharya-Vêdánta), ou seja o oposto 
literal da proposta original. Além da repres-
são sexual e outras características monásti-

cas, essa modalidade foi, pelos opositores, acusada de induzir a um 
distúrbio denominado delirium mysticum. Seguindo nossa trajetória 
circular, por força da inércia ocorre uma discreta recuperação. É o 
movimento contemporâneo, que começou no século dezenove, TV 
(Tantra-Vêdánta).  

No Tantra-Vêdánta, o Yôga ainda é místico, mas já torna a ser matri-
arcal, sensorial e desrepressor. Volta, portanto, a permitir, pelo menos 
em parte, que as pessoas sejam elas mesmas, que os praticantes pos-
sam casar-se e amar de forma saudável.  

Prosseguindo em sua ascensão de volta às origens, o Yôga retorna à 
sua posição original, TS (Tantra-Sámkhya). É o Yôga do Terceiro 
Milênio! Surpreendentemente, o habitante do “futuro-que-chegou”, o 
jovem do século XXI, abraça incondicionalmente, com grande entusi-
asmo, o Yôga mais antigo, que é também o mais vanguardeiro. 

No entanto, a volta às origens não é bidimensional como no círculo 
desenhado no papel. O processo evolutivo é, na verdade, uma espiral. 
Portanto, ao retornar às origens, o Tantra-Sámkhya está num outro 
patamar, milhares de anos no futuro em relação àquela estrutura das 
aldeias proto-históricas. 

Vídeo: http://derose.co/tratado-video2-oyoga  
Nosso acervo tem mais de 500 vídeos de aulas. Desejando assisti-los, entre em contato com Tratado@MetodoDeRose.org 

 



DeROSE  

 

87 

ASSOCIEMOS AGORA CADA TRONCO A UM PERÍODO HISTÓRICO 
 

 

YÔGA ANTIGO TS (Tantra-Sámkhya) Pré-Clássico 
BS (Brahmácharya-Sámkhya) Clássico 

YÔGA MODERNO BV (Brahmácharya-Vêdánta) Medieval 
TV (Tantra-Vêdánta) Contemporâneo 

COMO IDENTIFICAR CADA TRONCO 

Ora, cada uma das vertentes acima tem suas características típicas de 
cada momento histórico e é divergente das demais. Por exemplo:  

a) Um yôgin do tronco Pré-Clássico,  

[T] Por ser tântrico, seu comportamento é pautado pelo matriarca-
lismo, pela sensorialidade e pela desrepressão. Logo, coloca a mu-
lher numa posição privilegiada na família, na sociedade, e na admi-
nistração pública; cultiva uma sexualidade plena e exuberante, com 
ternura, sem culpas nem malícias. 

[S] Por ser Sámkhya, é naturalista (não-espiritualista) e interpreta 
os fenômenos desencadeados pelo Yôga como ocorrências que 
obedecem às leis da Natureza e não são devidos a nenhuma graça 
divina nem mérito espiritual do praticante, e sim ao esforço pessoal.  

b) Um yôgin do tronco Clássico,  

[B] Por já ser brahmácharya34, é marcado pelo patriarcalismo, pela 
antissensorialidade e pela repressão. Consequentemente, não ad-
mite que o poder recaia sobre a mulher, cuja função deve resumir-
se a gerar filhos e às tarefas caseiras; não aceita o prazer, a liber-
dade nem a sexualidade. 

[S] Por ser Sámkhya, também é naturalista (não-espiritualista) e 
interpreta os fenômenos desencadeados pelo Yôga como ocorrên-

                                                
34 Utilizaremos inicial maiúscula quando nos referirmos ao sistema em si, e inicial minúscula 
quando tratar-se de algo referente a ele. 
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cias que obedecem às leis da Natureza e não são devidos a ne-
nhuma graça divina nem mérito espiritual do praticante.  

c) Um yôgin do tronco Medieval,  

[B] Por ser brahmácharya, é vincado pelo patriarcalismo, pela an-
tissensorialidade e pela repressão. Consequentemente, não admite 
que o poder recaia sobre a mulher, cuja função deve resumir-se a 
gerar filhos e às tarefas caseiras; não aceita o prazer, a liberdade 
nem a sexualidade. 

[V] Por ser Vêdánta, é espiritualista, não raro, místico, e atribui os 
fenômenos produzidos pela prática do Yôga à graça divina e ao 
mérito espiritual do praticante.  

d) Um yôgin do tronco Contemporâneo,  

[T] Por ser tântrico, seu comportamento é pautado pelo matriarca-
lismo, pela sensorialidade e pela desrepressão. Logo, coloca a mu-
lher numa posição privilegiada na família, na sociedade, e na admi-
nistração pública; cultiva uma sexualidade plena e exuberante, com 
ternura, sem culpas nem malícias. 

[V] Por ser Vêdánta, é espiritualista, não raro, místico, e atribui os 
fenômenos produzidos pela prática do Yôga à graça divina e ao 
mérito espiritual do praticante.  

Assim, se duas pessoas desconhecidas, de linhas diferentes, encontra-
rem-se por acaso numa livraria, perceberem que têm interesses co-
muns e passarem a conversar, será apenas uma questão de tempo para 
que comecem a se desentender, justamente pelo fato de ambas pratica-
rem Yôga... de linhas incompatíveis!  

Se os dois forem: um de linha Sámkhya e outro de linha Vêdánta, o 
primeiro começará a ter muita pena que o outro seja um crente, en-
quanto o segundo ficará indignado pelo fato do sámkhya ser um “cético, 
ateu e materialista”. Na verdade, não é que o sámkhya seja isso tudo, 
mas é assim que alguns vêdántas podem interpretar. 
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Se os dois forem: um de linha tântrica e outro de linha brahmácharya, 
o primeiro começará a deplorar que o outro seja tão reprimido e mora-
lista – ou, talvez, hipócrita – enquanto o brahmácharya ficará revolta-
do que o tântrico declare praticar Yôga, mas seja um “depravado, 
imoral, pervertido”. Na realidade, nenhum dos dois é, forçosamente, o 
que o outro interpreta, contudo, é como eles se veem, pois partem de 
paradigmas comportamentais antagônicos. 

Agora, imagine um encontro entre um sámkhya-tantra e um vêdánta-
brahmácharya! Tornam-se nada menos que inimigos por causa de uma 
filosofia que se chama União. Incoerência? Talvez. Mas se estudar-
mos bem o capítulo A Cronologia Histórica do Yôga é possível que 
passemos a compreender esses antagonismos. 

OS VERBOS DAS RAÍZES 

Os verbos que melhor explicam estas filosofias, são: 
Yôga – poder 
Sámkhya – saber 
Vêdánta – crer 
Tantra – sentir 
Brahmácharya – dominar35 

Colocando lado a lado os verbos acima, poderemos ter uma ideia mais 
precisa dos resultados das receitas assim obtidas. 

1. Pré-Clássico: casando o Yôga com o Sámkhya e o Tantra obte-
mos poder, saber e sentir, uma proposta sábia e sensível da admi-
nistração do poder. Essa estrutura é a das antigas civilizações não-
guerreiras, a mesma do Yôga Pré-Clássico. Parece ser a melhor de 
todas as combinações, a mais humana, a mais racional e a mais 

                                                
35 Dominar, controlar, não constituem proposta do Yôga e sim do Brahmácharya. Portanto, não 
faz o menor sentido aquele estribilho escutado a torto e a direito pelos praticantes de Yôga: 
“Você não pratica Yôga? Deveria se controlar melhor.” Na verdade, essa frase é uma declara-
ção de ignorância a respeito da verdadeira natureza do Yôga e costuma ser aplicada pelos 
mais íntimos para manipular o yôgin, a fim de que ele se submeta às conveniências dos outros. 
O leigo acha que o Yôga tem essa proposta de dominar-se, controlar-se, pois o único Yôga 
que conhece é o Medieval, da vertente brahmácharya, a qual é repressora. O Yôga não é 
repressor. Nem poderia, uma vez que ensina apenas técnicas. 
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equilibrada. É relacionada com a sapiência (Sámkhya) e com a arte 
(Tantra). 

2. Clássico: associando o Yôga com o Sámkhya e o Brahmácharya, 
poder, saber e domínio, poderemos obter algo em que o poder fica 
mais forte com o conhecimento para conseguir o domínio. Em mãos 
inescrupulosas, isso pode ser um perigo. 

3. Medieval: amalgamando o Yôga com o Vêdánta e o Brah-
mácharya, poder, crença e domínio, chegaremos a um resultado 
em que o poder, respaldado pela fé, torna-se irracional no desem-
penho da dominação. Essa foi a estrutura da Santa Inquisição e é 
praticada atualmente por muitas seitas e alguns grupos espiritualis-
tas36. Aliás, a própria ciência, que se diz racional, está contamina-
da por essa praga. Quem sair dos paradigmas, será execrado. 

4. Contemporâneo: juntando o Yôga com o Vêdánta e o Tantra, 
poder, crença e sensibilidade, obteremos uma administração sen-
sível do poder, porém conduzido pela devoção, resultando em ati-
tudes emocionais, nem sempre racionais. Produz muitos sonhos, 
devaneios e idealismo, porém, sem ter os pés no chão. Essa estru-
tura foi proposta pela filosofia hippie e é professada pelos seus 
herdeiros atuais, os alternativos. Têm boas intenções, contudo, é 
mais frequente que seus projetos terminem em fracasso do que 
cheguem a bom termo. Pode conduzir à auto-enganação, sugestibi-
lidade e hipnose. 

Pelas comparações acima, compreendemos que o Yôga mais antigo, 
Pré-Clássico, pré-vêdico, pré-ariano, proto-histórico seja considerado, 
por nós, a melhor proposta. No entanto, não interprete o leitor que, 
com esta reflexão, estejamos criticando outras correntes. Todas são 
dignas de respeito e consideração. É uma questão de livre escolha. 

                                                
36 Não confunda espiritualista com espírita. São conceitos distintos. “Espírita é o que tem por 
fundamento o conjunto de leis e princípios revelados pelos espíritos superiores não encarna-
dos”. Por definição o espírita é também espiritualista, porém, alguns espiritualistas não-
espíritas discordam. É Kardec quem afirma: “Todo espírita é necessariamente espiritualista, 
sem que todos os espiritualistas sejam espíritas.” Este autor não é espiritualista nem espírita, 
mas não tem nada contra essas duas correntes. [As presentes definições só servem para 
alguns países. Noutros, utiliza-se nomenclatura diferente.]  
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YÔGA, SÁMKHYA E TANTRA37 

Uma outra questão é: os autores mais sérios defendem o purismo e 
desaconselham as mesclas. O que verificamos neste capítulo não seriam 
misturas? O Yôga mestiçado com o Sámkhya e com o Tantra ou com 
o Vêdánta e com o Brahmácharya, não ocasionaria choque de egrégoras? 

Não. Na verdade, essas filosofias não estão misturadas, estão casadas, 
ou seja, uma apenas complementa a outra num território em que a 
outra não interfere. Note que o Yôga, que é prático, combina-se com 
uma filosofia teórica (Sámkhya) e com uma comportamental (Tantra). 
Não existe a possibilidade, por exemplo, de um Yôga Sámkhya-
Vêdánta, uma vez que essas duas correntes são ambas teóricas e, ao se 
mesclar, entrariam inevitavelmente em choque. Como seria concebí-
vel que um praticante fosse ao mesmo tempo espiritualista (Vêdánta) 
e não-espiritualista (Sámkhya)? Situação similar ocorre com as raízes 
comportamentais. Não se pode mesclar Tantra com Brahmácharya, 
pois são da mesma natureza, logo, antagônicas. Seria possível alguém 
ser matriarcal e patriarcal; sensorial e antissensorial; repressor e não-
repressor, simultaneamente? Portanto, as declarações: “não sou de 
linha nenhuma” ou “sou de todas as linhas”, constituem incoerência e, 
na prática, o cumprimento dessas premissas é impossível. 

AS RAÍZES, O TRONCO E OS RAMOS 
AS RAÍZES 

Já vimos que o Yôga mais antigo é de bases Tantra e Sámkhya. Acon-
tece que existem vários tipos de Tantra e vários tipos de Sámkhya.  
O Tantra mais antigo é o Tantra Branco, ou da direita, denominado 
Dakshinachara (dakshinah = direita + achara = comportamento). Te-
mos então o Dakshinacharatántrika. 
Essa modalidade de Tantra é considerada tão antiga que teria suas 
origens no neolítico. Assim sendo, não possui todo aquele emaranha-
do de símbolos e ritos que complicam a vida do adepto de um Tantra 

                                                
37 Recomendamos a leitura do livro Yôga, Sámkhya e Tantra, do Prof. Sérgio Santos, ex-
Presidente da Federação de Yôga de Minas Gerais, considerado um dos melhores livros já 
escritos sobre o tema. 
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posterior, como o Vamachara ou o Kaulachara, que floresceu sob o 
obscurantismo da Idade Média.  
O Sámkhya mais antigo é o Niríshwara (nir = sem + Íshwara = Senhor). 
Temos então o Niríshwarasámkhya. O prefixo nir confundiu alguns 
estudiosos de linha contrária, os quais quiseram entender que essa 
vertente seria ateísta. Na verdade, a intenção é apenas a de deixar cla-
ro que não há nenhuma conotação teísta nem espiritualista38, tal como 
na Engenharia, Física ou Química. Séculos mais tarde surge o 
Sêshwarasámkhya (sa = com + Íshwara = Senhor), com características 
discretamente teístas, mas ainda não propriamente espiritualistas. 
Ora, como demonstramos anteriormente, se apenas encontrarmos um 
Yôga cujas raízes sejam o Tantra associado com o Sámkhya, já pode-
remos afirmar que trata-se da vertente Pré-Clássica. Se, no entanto, o 
tipo de Tantra for o mais arcaico e o tipo de Sámkhya for o mais an-
cestral, não resta sombra de dúvida de que estamos nos referindo a 
uma tradição muito, mas muito antiga. Temos, então, as raízes: 

Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga39 

                                                
38 Espiritualismo é uma coisa e espiritualidade é outra. A espiritualidade é um patrimônio do ser 
humano. O Yôga de qualquer modalidade, desde que autêntico, desenvolve a espiritualidade. 
Espiritualismo é a institucionalização da espiritualidade, ou o sistema que toma por centro o 
espírito em contraposição à matéria, baseando-se no conceito da dicotomia entre corpo e alma 
como coisas separadas e oponentes. 
A espiritualidade é uma função biológica. É como a digestão. Todos a temos: uns, melhor; outros, 
nem tanto. O Yôga a aprimora. Contudo, ficar com fixação sobre isso é sinal de distúrbio psicológico. 
Você só pensa na sua digestão quando ela não está funcionando bem. É a mesma coisa com a 
espiritualidade. Imagine alguém lendo livros sobre digestão, indo a conferências sobre digestão, 
debatendo sobre digestão e seguindo Mestres de digestão! Essa pessoa deve ser doente da função 
digestiva... Quem assiste a palestras sobre espiritualidade, lê livros sobre esse tema, debate-o, ou 
segue Mestres espirituais, por analogia, também deve ser uma pessoa doente da espiritualidade. 
Caso contrário, desfrutaria dela com naturalidade e a aprimoraria com discrição.  
39 O nome do tronco pré-clássico era simplesmente Yôga, até porque não havia outro com o qual 
pudesse ser confundido. A partir do surgimento de outras modalidades tornou-se necessário distin-
guir o mais antigo. Assim, quando foi introduzido um Yôga brahmácharya precisou-se esclarecer que 
o mais antigo não era árya, patriarcal e sim Tántrika, matriarcal. Quando surgiu o Tantra Negro com 
seus excessos, foi preciso deixar bem claro que o mais ancestral não tinha nada a ver com aquilo, 
que o Yôga original era de Linha Branca. Até então, a Linha Branca nem sequer tinha nome. Era o 
Tantra de um lado e o Tantra Negro do outro. Com o tempo, para evitar mal-entendidos, foi preciso 
criar uma denominação: Dakshinachara. Nosso tronco original passou a ser conhecido como 
Dakshinachara-tántrika Yôga. Quando foi introduzida a vertente Sêshwara-sámkhya, sentiu-se a 
necessidade de informar que o tronco mais antigo era Niríshwara-sámkhya. E, assim, o nome foi 
crescendo (Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga) até tornar-se impraticável a aplicação 
dessa denominação no dia-a-dia. Por isso, ao realizar a sua sistematização, demos-lhe o nome de 
SwáSthya. Portanto, SwáSthya é o nome da sistematização do Yôga Antigo. 
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O TRONCO 

O tronco proporciona a fundamentação teórico-especulativa (Sámkhya 
ou Vêdánta) e comportamental (Tantra ou Brahmácharya). De cada um 
deles nasceram ramos, que são os tipos ou modalidades de Yôga. 
Os ramos proporcionam a fórmula ou receita resultante do tipo de 
técnicas utilizadas e em que proporção. 

OS RAMOS 

Os ramos são as diferentes combinações de técnicas, como se fossem 
diferentes receitas de bolo. Nesta receita, utilizamos farinha de trigo, 
manteiga, ovos, açúcar, sal e fermento. Nesta outra, utilizamos farinha 
de milho, margarina, ovos, mel e fermento. Nesta terceira, não usamos 
ovos. Nesta quarta, não usamos fermento. Ele fica duro, mas há quem 
goste. E há receitas que consistem em substituir a farinha por pó de 
serragem, a manteiga por óleo diesel, o açúcar por talco e o sal por 
arsênico. Fórmulas ilegítimas, intragáveis e prejudiciais à saúde como 
a que foi citada, por incrível que pareça, estão no mercado e os alunos 
pagam por elas, por serem pessoas desinformadas ou, pior, mal-
informadas. 
No caso do Yôga, alguns dos ingredientes que constituem as diferen-
tes receitas (todas legítimas neste exemplo) são: 
• Pratyáhára, dháraná, dhyána e samádhi (Rája Yôga Pré-Clássico). 
• Yama, niyama, ásana, pránáyáma, pratyáhára, dháraná, dhyána e 

samádhi (Rája Yôga Clássico). 
• Yama, niyama, ásana e pránáyáma (Hatha Yôga40). 

                                                
40 O Hatha Yôga, que surgiu em torno do século XI d.C., hoje está desfigurado. Yama e niyama 
eram elementos fundamentais, tanto que nos demais tipos de Yôga aplicam-se 5 yamas e 5 
niyamas, mas no Hatha Yôga, são 10 yamas e 10 niyamas. No entanto, não se ensinam mais 
essas normas éticas. A estrutura aplicada pelo Hatha no século XX era pránáyáma e ásana 
(finalizavam a classe com shavásana, que é um ásana de relaxamento). É admissível incluir 
mudrás, kriyás e bandhas na sessão de Hatha, o que está igualmente correto, mas não é 
obrigatório. Portanto, se a aula não tiver esses elementos, poderá ser considerada completa e 
correta, de acordo com os parâmetros do Hatha Yôga. E se os tiver, também. Contudo, no final 
do século passado já estavam acrescentando elementos apócrifos, tais como mantra e medita-
ção, que absolutamente não fazem parte do Hatha Yôga. Pior: atualmente, muitos ensinantes 
mesclam elementos alienígenas, que não fazem parte sequer do Yôga, tais como macrobiótica, 
massagem, do-in, budismo, aquecimento de ginástica, reiki, cristais, florais, enfim, vale tudo, 
desde que o mercador ofereça uma versão “nova”, “dele”, diferente do que já exista, mestiçan-
do as tendências da moda naquele ano. 
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• Kirtan, japa e bíja (Mantra Yôga). 
• Mantra e pújá (Bhakti Yôga). 
• Dhyána (Dhyána Yôga). 
• Ásana (Ásana Yôga). 
• Sêvá (Karma Yôga). 
• Et caetera. 
São ao todo 108 combinações de técnicas, ou 108 ramos, homologa-
dos no passado como métodos reconhecidos. Em princípio, todos os 
ramos poderiam pertencer a todos os troncos41, salvo as exceções. Por 
exemplo, o Tantra Yôga é um ramo que não pode pertencer a nenhum 
dos dois troncos brahmácharyas, pois Brahmácharya e Tantra, são 
incompatíveis. Fora isso, verifica-se que alguns ramos não existem 
num determinado tronco, simplesmente por ninguém os haver siste-
matizado. Quando alguém sistematizar, passam a existir. 
Estude, adiante, o desenho explicativo com a Árvore do Yôga, suas 
raízes e os diversos ramos que brotaram do tronco ancestral. 
Os primeiros oito ramos de Yôga a surgir foram: Ásana Yôga, Rája 
Yôga, Bhakti Yôga, Karma Yôga, Jñána Yôga, Laya Yôga, Mantra 
Yôga e Tantra Yôga. Com esta informação, podemos detectar mais 
dois erros comumente perpetrados na literatura especializada. Alguns 
autores, conquanto sérios, copiando o que outros disseram antes, 
repetem  o equívoco e assim sucessivamente ao longo dos anos: 

a) que seriam sete os ramos mais antigos (são oito!); 
b) que um deles seria o Hatha Yôga (mas ele não existia nessa 

época e só veio a ser criado quatro mil anos depois!).  
A que se deveram esses erros? A causa principal é o fato de uns repe-
tirem o que outros escreveram antes, e publicarem seus livros sem 
pesquisar e sem se preocupar se a informação que estão passando adi-
ante é verídica. Contudo, as origens das incorreções são as seguintes: 
1. não reconhecem os oito ramos mais antigos, e sim sete, pelo fato 

daqueles autores serem de linha brahmácharya, os quais têm o ca-

                                                
41 Isso nos daria mais de 400 possibilidades! 
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coete de excluir sistematicamente todas as referências ao Tantra e 
à civilização dravídica – dessa forma, não mencionam o Tantra 
Yôga e ficam restando sete ramos; 

2. citam o Hatha Yôga, onde deveria constar o Ásana Yôga, por-
quanto os que divulgam isso são instrutores de Hatha e querem 
que essa modalidade moderna, surgida somente no século XI de-
pois de Cristo, seja aceita pela opinião pública como se ela fosse 
muito antiga – ao perpetrar essa inverdade, estão faltando com o 
mandamento ético satya (não mentir).  

Analise, a seguir, a ilustração com as raízes, o tronco e os ramos do 
Yôga Antigo. 

 
Desenho feito por Marcos Eiji 

O QUE SÃO OS DIVERSOS TIPOS DE YÔGA 

Aquelas criativas receitas foram elaboradas empiricamente ao longo de cin-
co mil anos para adaptar-se a diferentes tipos de praticantes. As combina-
ções dos ingredientes (as técnicas) entre si alcançam uma variedade incalcu-
lável e, pode-se dizer, há pelo menos uma modalidade de Yôga perfeita para 
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cada pessoa. Ou seja, um método ideal para conduzi-la à meta, que é o o 
autoconhecimento mediante o samádhi, estado de consciência expandida. 
Adicionalmente, durante a jornada, algumas modalidades proporcionam 
uma série de efeitos colaterais positivos para a saúde, que o leigo confunde 
com a finalidade do Yôga em si. Confunde os meios com os fins. 

DESCRIÇÃO DE VÁRIAS MODALIDADES DE YÔGA 

Para sua ilustração, vamos descrever alguns tipos de Yôga. 

RÁJA YÔGA, O YÔGA MENTAL 

Rája significa real (dos reis). Consiste em quatro partes ou angas: 
pratyáhára (abstração dos sentidos), dháraná (concentração mental), 
dhyána (meditação) e samádhi (hiperconsciência). Era denominado 
também Chaturanga42 Yôga. Posteriormente, em torno do terceiro 
século antes de Cristo, a estas quatro técnicas foi acrescentada uma 
introdução constituída por outras quatro (yama, niyama, ásana, 
pránáyáma) com o que codificou-se o Ashtánga Yôga43, ou Yôga 
Clássico. Veja, mais adiante, a explanação sobre o Yôga Clássico. 

Do Rája Yôga mais antigo nasceram o Pátañjala Rája Yôga e o Suddha 
Rája Yôga. Do Pátañjala Rája Yôga, nasceu o Kriyá Yôga.  

BHAKTI YÔGA, O YÔGA DEVOCIONAL 

Bhakti significa devoção. O Yôga devocional não é forçosamente es-
piritualista. Em suas origens pré-clássicas, sua fundamentação era 
naturalista e na região em que floresceu não foram encontradas evi-
dências da existência de religiões institucionalizadas. O Bhakti Yôga 

                                                
42 Chatur (chatus), significa quatro; anga, significa parte. Chaturanga também é o nome do jogo 
de xadrez que, como o Yôga, surgiu na Índia. Lá também surgiram os algarismos chamados 
arábicos. Na verdade são índicos. Na Índia surgiu o conceito do zero, inexistente nos algaris-
mos romanos (como será que eles faziam contas?) Prosseguindo com esta divagação por 
curiosidades indianas, o corante usado para as calças jeans surgiu na Índia (em Portugal são 
chamadas “calças de ganga”, aludindo a Gangá, o nome sânscrito do Rio Ganges). Assim, o 
corante das calças jeans é denominado indigo blue, ou azul da Índia. E daí o nome da cor 
índigo, que é um azulão escuro bem concentrado. 
43 No século XX, surgiu uma modalidade moderna que usa o nome Ashtánga Yôga, mas 
que não é o Ashtánga Yôga de Pátañjali. O nome foi adotado por já ser conhecido e res-
peitado. 
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pré-clássico consiste em cultuar as forças da Natureza, o Sol, a Lua, as 
Árvores, os Rios etc. Já o Bhakti Yôga medieval consiste em cultuar 
as divindades e os líderes espirituais. 

KARMA YÔGA, O YÔGA DA AÇÃO 

Karma significa ação. É um Yôga que induz à ação. Sua vertente me-
dieval passou a ter enfatizadas conotações da filosofia Vêdánta, o que 
lhe conferiu um ar de “ação desinteressada”, quando na verdade a 
proposta é impelir à ação, ao trabalho, à realização. Por certo, tal di-
nâmica, em princípio, é desinteressada: não visa a benefícios pessoais, 
recompensas ou reconhecimento. 

JÑÁNA YÔGA, O YÔGA DO AUTOCONHECIMENTO 

Jñána significa conhecimento. O método dessa modalidade consiste 
em meditar na resposta que o seu psiquismo elaborar para a pergunta 
“quem sou eu?”, até que não haja mais nenhum elemento que possa 
ser separado do self e analisado. Nesse ponto, o praticante terá encon-
trado a mônada, ou o ser. Do Jñána Yôga nasceram o Dhyána Yôga e 
o Mahá Yôga. 

LAYA YÔGA, O YÔGA DAS PARANORMALIDADES 

Laya significa dissolução. A intenção neste tipo de Yôga é dissolver a 
personalidade, ou seja, eliminar a barreira que existe entre o ego e o 
self44. Como o self ou mônada é o próprio Absoluto que habita em 
cada ser vivente, ao se dissolver a barreira da personalidade 
(persōna,æ = máscara), todo o seu poder e sabedoria fluem direta-
mente para a consciência do praticante. Do Laya Yôga nasceu o Kun-
daliní Yôga. 

MANTRA YÔGA, O YÔGA DO DOMÍNIO DO SOM E DO ULTRASSOM 

Mantra significa vocalização. Trata-se de um ramo de Yôga que pre-
tende alcançar a meta através da ressonância transmitida aos centros 
de energia do próprio corpo, conduzindo-os a um pleno despertar. 
Como consequência, a consciência aumenta e o praticante atinge o 
samádhi. Do Mantra Yôga nasceram o Japa Yôga e o Náda Yôga. 

                                                
44 Aqui, não se trata do self da psicologia, mas do da filosofia hindu. 
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TANTRA YÔGA, O YÔGA DA SENSORIALIDADE 

Tantra significa a maneira correta de fazer qualquer coisa, autoridade, 
prosperidade, riqueza; encordoamento (de um instrumento musical) 
etc. É a via do aprimoramento e evolução interior através da proposta 
matriarcal, sensorial e desrepressora. Ensina como relacionar-se consi-
go mesmo, com os outros seres humanos, família, superiores ou inferio-
res hierárquicos, animais, plantas, meio ambiente, tudo enfim. Pretende 
atingir a meta mediante o reforço e canalização da libido. Do Tantra 
Yôga nasceram o Hatha Yôga, o Urdhwaratus Yôga e o Amritá Yôga. 

SWÁSTHYA YÔGA, O YÔGA ANTIGO, DE RAÍZES PRÉ-CLÁSSICAS 

 
SwáSthya significa auto-suficiência, saúde, bem-estar, conforto, satis-
fação. SwáSthya Yôga é o nome da sistematização do Yôga Antigo, o 
próprio tronco do Yôga Pré-Clássico, por isso, é tão completo, pois 
possui o gérmen do que, séculos mais tarde, daria origem aos oito 
ramos mais antigos (Ásana Yôga, Rája Yôga, Bhakti Yôga, Karma 
Yôga, Jñána Yôga, Laya Yôga, Mantra Yôga e Tantra Yôga). Sua 
prática consiste em oito feixes de técnicas, a saber: mudrá (linguagem 
gestual), pújá (sintonização com o arquétipo), mantra (vocalização de 
sons e ultrassons), pránáyáma (respiratórios), kriyá (purificação das 
mucosas), ásana (técnica corporal), yôganidrá (técnica de descontra-
ção) e samyama (concentração, meditação e outras técnicas mais pro-
fundas). Trata-se da sistematização do Dakshinacharatántrika-
Niríshwarasámkhya Yôga, um proto-Yôga integrado de origens draví-
dicas com mais de cinco mil anos.  

Enfatizando: do Yôga Pré-Clássico nasceram os oito mais antigos: 
Ásana Yôga, Rája Yôga, Bhakti Yôga, Karma Yôga, Jñána Yôga, 
Laya Yôga, Mantra Yôga e Tantra Yôga. Destes, nasceram todos os 
demais. 
 

Vídeo: http://derose.co/tratado-video4-arvoredoyoga 
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SUDDHA RÁJA YÔGA, UMA VARIEDADE DE RÁJA YÔGA 

Suddha significa puro. Rája Yôga de Pátañjali era de fundamentação 
Sámkhya e o Suddha Rája é fundamentado pelo ponto de vista oposto, 
o Vêdánta. Consiste, principalmente, em mantras e meditação. Fui 
iniciado em Suddha Rája Yôga em 1965. Gostei do seu método de 
meditação. 

KUNDALINÍ YÔGA, O YÔGA DO PODER INTERIOR 

O que ficou conhecido como Kundaliní Yôga, no século vinte, é um sin-
cretismo de Laya Yôga com técnicas de Hatha Yôga e outras. Swami 
Nigamananda, na década de 193045, ensinou uma forma de Laya Yôga 
da qual, a partir de 1935, o médico Sivánanda tornou popular o Kundaliní 
Yôga, com a publicação de um livro com esse nome. É um tipo de Yôga 
que visa ao despertamento da energia que está situada no períneo e tem 
relação direta com a libido. Seu despertamento e ascensão pela medula 
espinhal até o cérebro produz uma constelação de paranormalidades, 
culminando num estado expandido da consciência denominado samádhi, 
que é a meta do Yôga. Na verdade, não apenas esta modalidade, mas to-
dos os tipos autênticos de Yôga trabalham o despertamento da kundaliní, 
conforme nos diz Sivánanda em seu livro Kundaliní Yôga, Editorial 
Kier, página 70. Durante mais de vinte anos, tive o privilégio de estudar 
no Sivánanda ashram, em Rishikêsh, Himálayas. 

SIDDHA YÔGA, O YÔGA DE MANTRA, PÚJÁ, SÊVA E MEDITAÇÃO 

Esta modalidade foi criada por Muktánanda em 195646, com quem estu-
dei em Ganêshpuri, em 1980. Siddha significa o perfeito, ou aquele que 
possui os siddhis (poderes paranormais). Pelo nome em sânscrito, pode 
dar a entender que tem parentesco com o Kundaliní Yôga, mas, na ver-
dade, manifesta pouca similaridade com ele. Pratica-se muito mantra, 
pújá, sêva e meditação. 

                                                
45 Observe que vários tipos de Yôga praticados atualmente surgiram muito rescentemente. 

46 É importante registrar que vários ramos de Yôga foram criados no século XX por Mestres 
contemporâneos. 
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KRIYÁ YÔGA, O YÔGA QUE CONSISTE EM  
AUTO-SUPERAÇÃO, AUTO-ESTUDO E AUTO-ENTREGA 

Ramo de Yôga revivido por Lahiri Mahasaya em torno do ano de 
1860. Kriyá significa atividade. Fui iniciado no kriyá por Mr. Cuarón, 
em 1962. Trata-se de um Yôga que foi muito difundido nos Estados 
Unidos na década de 1950, onde hoje mantém bonitas instalações. 
Consiste em três niyamas (normas éticas): tapas (auto-superação), 
swádhyáya (auto-estudo) e íshwara pranidhána (auto-entrega). É cita-
do no Yôga Sútra, livro do século III a.C. O melhor livro é o Tantra 
Yôga, Náda Yôga e Kriyá Yôga, de Sivánanda, Editorial Kier, Buenos 
Aires. Também pode ser adquirida na versão em inglês, diretamente 
no Sivánanda Ashram, Rishikesh, Índia. Essa é a única obra que ensi-
na abertamente o Kriyá Yôga, sem fazer mistério. 

YÔGA INTEGRAL, O YÔGA DE INTEGRAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DIA-A-DIA 

Foi criado por Srí Aurobindo em 192647. Por muito anos retornei ao 
Srí Auroibindo Ashram, em Srí Aurobindo Marg, Old Delhi, para re-
novar meu laços com seus ensinamentos. É chamado Yôga Integral 
não por ser mais integral que os outros, como o nome pode sugerir por 
associação com os alimentos integrais. Denomina-se assim porque sua 
proposta é integrar-se à vida profissional, cultural e artística do prati-
cante. Aurobindo (pronuncie Ôrobindo) escreveu manifestando o de-
sejo de que “o Yôga cesse de parecer alguma coisa mística e anormal 
que não tenha relações com os processos comuns da energia terrena”. 
Muito lúcido! Concordo plenamente. 

YÔGA CLÁSSICO, O YÔGA DE PÁTAÑJALI 

O Yôga Clássico é um excelente tipo de Yôga. Não é o Yôga mais antigo 
como se divulga. O mais antigo e completo é o Pré-Clássico. O Yôga 
Clássico tem um nome forte, mas sua prática é difícil devido à disciplina 
e lentidão com que seus passos são trilhados. É difícil encontrar um Yôga 
Clássico legítimo no Ocidente. O Yôga Clássico é constituído por oito 

                                                
47 Mais uma vez, é importante notarmos que muitos tipos de Yôga reverenciados nos séculos 
XX/XXI, são novos e conhecem-se os seus criadores. No entanto, o SwáSthya não foi criado 
por nós. Ele é a sistematização do Yôga Antigo. 
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partes ou angas que são: yama, niyama, ásana, pránáyáma, pratyáhára, 
dháraná, dhyána, samádhi. Recomenda-se a leitura do Yôga Sútra de 
Pátañjali. (Veja mais adiante o capítulo sobre o Yôga Clássico.) 

HATHA YÔGA, O YÔGA FÍSICO 

Hatha significa força, violência, e não o poético “Sol-Lua”, como de-
claram alguns livros (consulte o Sanskrit-English Dictionary, de Sir 
Monier Williams, página 1287). Trata-se de uma vertente medieval, 
criada por Gôrakshanatha, no século XI da era Cristã, portanto, é con-
siderado um Yôga moderno, surgido mais de quatro mil anos depois 
da origem do Yôga primitivo! É constituído pelos quatro angas inici-
ais do Yôga de Pátañjali (yama, niyama, ásana, pránáyáma), contudo, 
nas academias, os dois primeiros angas não são ensinados, ficando na 
prática restrito apenas a ásana (técnicas corporais) e pránáyáma (respi-
ratórios). Outras técnicas podem ser agregadas, tais como bandhas, 
mudrás e kriyás, mas não forçosamente. A meditação não faz parte e 
não deve ser incluída numa prática de Hatha. O melhor livro publica-
do em português sobre o tema foi Hatha Yóga, a ciência da saúde 
perfeita, de Caio Miranda. 

IYENGAR YÔGA, UMA VARIEDADE DE HATHA YÔGA 

B. K. S. Iyengar é o nome de um relevante professor de Hatha Yôga. 
Não é adequado chamar seu Yôga pelo nome dele (seria o mesmo que 
denominar Caio Miranda Yôga ou DeRose Yôga aos métodos utiliza-
dos por esses professores). Trata-se de uma modalidade muito boa, uma 
interpretação extremamente vigorosa do Hatha Yôga. O método é des-
crito no livro Light on Yôga. A tradução castelhana denomina-se Yôga 
cien por cien. Foi cometida uma edição em português, tão resumida que 
não faz justiça ao mérito da obra. 

POWER YÔGA, OUTRA VARIEDADE DE HATHA YÔGA 

Trata-se de um tipo de Hatha Yôga muito bom, criado nos Estados Unidos 
por Bryan Kest, nos anos 1980's, o que fica patente pelo próprio caráter 
híbrido do nome inglês-sânscrito.  
Entre as décadas de 1960 e 1990 travei contato, no Brasil e na Índia, com a 
maioria das modalidades aqui descritas e gostei do que vi. Quase todas 
eram ensinadas por instrutores bem-intencionados e praticados por alunos 
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sinceros. Isso é o mais importante. Cada um deve adotar a modalidade que 
melhor se ajustar às suas necessidades ou expectativas48. 

 
Para uma boa assimilação, antes de prosseguir, volte e leia tudo 
outra vez, com mais atenção. Releia um pequeno trecho de cada vez, 
pare e analise o que leu. Depois, faça suas anotações.  
 

 
Instrutor Thiago Massi 
Barcelona – Catalunya 

A maioria dos nossos praticantes é constituída por homens,  
engenheiros, advogados, empresários, atletas e estudantes. 

                                                
48 Depois que várias edições deste livro estavam publicadas, começou a surgir uma grande 
onda de novidades, algumas boas, outras nem tanto. A partir do início do século XXI tornou-se 
impossível fazer-se uma compilação dos tipos de Yôga, pois todas as semanas surgem deze-
nas de nomes novos como apelo, às vezes, bem-intencionado, de conseguir um método me-
lhor ou de motivar novos adeptos. Dessas novas propostas, uma digna de nota é o “Hidrobike 
Yôga”, que consiste em colocar bicicletas ergométricas dentro de uma piscina e pedir que os 
praticantes fiquem pedalando dentro dágua. 
Pela nossa óptica, o Yôga é filosofia, como está muito bem classificado em praticamente todos os 
dicionários e enciclopédias, portanto, “Yôga para cães”, ou “Hidrobike Yôga”, ou “Yôga do riso” 
não poderiam receber o nome de Yôga. Pela definição de Yôga também não poderiam: “Yôga é 
qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samádhi”. O diferencial do Yôga é 
proporcionar o estado de hiperconsciência – samádhi – por meios estritamente práticos. 



 

a 
 

 

O YÔGA CLÁSSICO 
A maior parte dos escritores da Índia atribui uma idade de mais de 
2000 anos à obra de Pátañjali, o Yôga Sútra, na qual o Yôga Clássico 
foi codificado. Menciona-se o século III ou II antes de Cristo como 
data dessa sistematização. No Ocidente, porém, é popular a opinião de 
que teria sido estruturado seiscentos ou setecentos anos depois, lá pelo 
século IV d.C. 
O Yôga Clássico, também chamado Rája Yôga, Pátañjala Yôga, 
Pátañjala Rája Yôga, Ashtánga Yôga46, Yôga Darshana ou ainda 
Sêshwarasámkhya Yôga, é constituído pelas oito partes mencionadas 
no Yôga Sútra, capítulo II, sútra 29: 
 

1. yama cinco proscrições éticas 
2. niyama cinco prescrições éticas 
3. ásana técnicas orgânicas 
4. pránáyáma expansão da bioenergia através de respiratórios 
5. pratyáhára abstração dos sentidos externos 
6. dháraná concentração 
7. dhyána meditação 
8. samádhi hiperconsciência, megalucidez, autoconhecimento 

 

De acordo com a tradição do verdadeiro Yôga Clássico, o discípulo 
somente passa ao anga seguinte quando já dominou o precedente. Isso 
significa que, no Rája Yôga, antes de ministrar técnicas orgânicas ou 
respiratórias, o instrutor só pode ensinar a parte ética – cinco yamas e 
cinco niyamas – e assim permanecer durante anos, até que os discípu-
los já tenham assimilado na sua vida cotidiana esses rígidos princípios. 

                                                
46 No século XX, surgiu nos Estados Unidos uma modalidade moderna que usa o nome 
Ashtánga Yôga, mas que não é o Ashtánga Yôga de Pátañjali. O nome foi adotado por já 
ser conhecido e respeitado. [Nota repetida por razões didáticas.] 
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Acontece que muitos ensinantes de Yôga Clássico não cumprem tais 
normas éticas e nem mesmo as conhecem. São elas: 

yamas ahimsá não agredir 
 satya não mentir 
 astêya não roubar 
 brahmácharya não dissipar a sexualidade 
 aparigraha não cobiçar 
   
niyamas shaucha47 limpeza 
 santôsha alegria 
 tapas auto-superação 
 swádhyáya auto-estudo 
 íshwara pranidhána auto-entrega 

No que concerne ao ahimsá, a não-agressão, conhecemos um bom 
número de ensinantes que agridem seus colegas só porque professam 
outra linha de Yôga. 
Quanto ao satya, não mentir, muitos são os que afirmam inverdades 
bem graves a respeito do Yôga e sobre os seus colegas.  
Mais frequente ainda é o desrespeito ao astêya, não roubar, pois, coti-
dianamente detectamos o roubo de ideias, métodos, símbolos, concei-
tos, frases e até textos inteiros, utilizados por um instrutor ou escritor, 
sem render o devido crédito autoral a quem de direito. 
Não apenas o Yôga Clássico, mas qualquer ramo de linha brahmácharya, 
reconhece o quarto yama como sendo uma restrição clara e absoluta à 
atividade sexual. Somente as modalidades de tradição tântrica é que 
admitem um sentido mais tolerante, de “castidade-nos-atos-sexuais”, 
pois utilizam a sexualidade como ferramenta para alavancar a evolu-
ção interior. Portanto, um praticante de Yôga Clássico não deveria ser 
casado. Muito menos um ensinante dessa modalidade. Mas não é o 
que se verifica. 

                                                
47 O sânscrito possui três tipos de s. O s com som de dois ss; o s com som de sh; e o s levemente chiado que é 
representado com um ponto embaixo ou que, na falta deste, pode ser grafado indiferentemente com s simples ou 
com sh. Assim, saucha, também pode se escrito shaucha. No meu livro Yôga Sútra de Pátañjali, fiz questão de 
colocar os pontos diacríticos por se tratar da tradução de uma obra clássica. Nos demais livros não utilizo esses 
sinais, já que destinam-se ao grande público e não a especialistas. Quanto à terminação, encontraremos shaucha e 
shauchan, saucha e sauchan (terminando com a ou com n), por uma questão de declinação. Consulte o capítulo A 
pronúncia do sânscrito, mais à frente e, depois dele, a nota Convite à tolerância na transliteração de outras escolas 
– no capítulo subsequente – a qual relata um caso muito ilustrativo sobre a confusão causada pela transliteração 
desses vários ss. 
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Fora isso, o fato de o candidato à prática do Yôga Clássico ter que iniciar por 
um demorado processo de reeducação ética antes de aprender qualquer téc-
nica, estabelece uma verdadeira barreira que bloqueia o interesse do público. 
Mesmo na etapa seguinte, a das técnicas orgânicas, o Yôga Clássico não 
possui em seu acervo mais do que posições de meditação, sentadas e 
imóveis. Isso constitui outro obstáculo para a captação de alunos em nú-
mero suficiente para manter um estabelecimento que se dedique a essa 
modalidade. Somente os Yôgas de tradição tântrica possuem uma grande 
variedade de técnicas orgânicas. E todos sabem, ou deveriam saber que 
não se podem misturar práticas tântricas com outras de tradição oposta. 
A conclusão é que o Yôga Clássico possui uma tal aridez que é simples-
mente impraticável sua aplicação em escolas ocidentais. 
Fora tudo isso, resta uma questão. Se esse ramo se denomina Clássico, 
isso é uma confissão de que não é o mais antigo, afinal, nada nasce já 
clássico. O que existia antes do Yôga Clássico era o Pré-Clássico, que 
estudaremos no próximo capítulo.  

Para mais informações sobre o Yôga Clássico, consulte o meu livro Yôga Sútra de Pátañjali e o vídeo abaixo: 

Vídeo: http://derose.co/tratado-video24-oyogaclassico 

b 

 



 

 

a 
 

O YÔGA PRÉ-CLÁSSICO 

O Yôga Pré-Clássico não havia sido sistematizado. Um dos motivos 
foi porque a vida era bastante descomplicada na civilização primitiva 
em que teve origem. Assim, não se preocuparam com fundamenta-
ções, academicismos e outras complicações. No entanto, hoje senti-
mos a necessidade de uma codificação daquele tronco antigo, Pré-
Clássico, até para poder distingui-lo das correntes mais modernas e 
explaná-lo de forma clara e documentada. Esse tronco denomina-se 

Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga. 
Como o leitor há de convir, é um nome muito longo e de difícil me-
morização para um leigo. Assim, em meados do século passado, com 
o intuito de facilitar o entendimento, passamos a referir-nos a essa 
modalidade antiga pelo nome de SwáSthya, em alusão a uma de suas 
principais características, a auto-suficiência proporcionada pela utili-
zação de regras gerais. 

SWÁSTHYA YÔGA, O TRONCO PRÉ-CLÁSSICO 

SwáSthya (pronuncie: “suáSStia”) é o Yôga Antigo, o mais integral 
que existe. Para compreender melhor, observe o desenho da árvore no 
capítulo As raízes, o tronco e os ramos. No tronco, substitua o que 
está escrito – “Tronco do Yôga Pré-Clássico” – por SwáSthya Yôga. 
Aí, você compreenderá: 

1) o motivo por que SwáSthya é tão completo, pois do tronco Pré-
Clássico nasceram todos os demais tipos de Yôga; 

2) que o SwáSthya não é um ramo e sim um tronco. 
Segundo o Sanskrit-English Dictionary, de Sir Monier-Williams, o mais 
conceituado dicionário de sânscrito, página 1284, SwáSthya significa, 
self-dependence, auto-suficiência (swa = seu próprio). Também embute 
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os significados de saúde, sound state (que traduzimos como bem-estar, 
estado saudável – vide “safe-and-sound”), conforto, satisfação. Pro-
nuncia-se “suásstia”. Em hindi, a língua nativa mais falada na Índia, 
significa simplesmente saúde. Nesse caso, com o sotaque hindi, pronun-
cia-se “suásti”. Não permita que pessoas pouco informadas confundam 
SwáSthya, sânscrito, método antigo, com SwáSthya (“suásti”), hindi, que 
daria uma interpretação equivocada com conotação terapêutica. 
Na Índia, em Jaipur, encontrei um centro de saúde que utiliza o Yôga 
como método terapêutico. Chama-se Swásthya Yôga Center (nesse 
caso, “Suasti” Yôga Center) e não tem nada que ver com o SwáSthya 
Yôga. Trata-se apenas de um Centro de Saúde através do Yôga! Coi-
sas assim podem confundir os que tiverem menos cultura linguística. 

COMO SE ESCREVE SWÁSTHYA YÔGA  
EM ALFABETO DÊVANÁGARÍ 

 
Primeiramente, utilizamos as letras abaixo: 

s v a s w y   yae g 
sa va a  sa tha ya     yô  ga 

Em seguida, modificamos os caracteres, eliminando o fonema a das 
letras em que isso for necessário: 

S v a S W y   yae g 
s  va a  s th ya     yô  ga 

Finalmente, juntamos os caracteres para formar uma só palavra. Nessa 
operação, a crase formada por duas letras aa, passa a ser sinalizada 
com um acento agudo: 

SvaSWy yaeg 
 swásthya  Yôga 
 

Vídeo: http://derose.co/tratado-comoseescreveswasthyaemdevanagari 
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SvaSWy yaeg 
 

O QUE É O SWÁSTHYA YÔGA 
(PRONUNCIE: “SUÁSSTIA”) 

Há uma coisa mais forte  
do que todos os exércitos do mundo,  

e isso é uma Ideia cujo tempo chegou. 
Victor Hugo 

A DEFINIÇÃO FORMAL DO NOSSO YÔGA: 

SwáSthya Yôga é o nome da sistematização do Yôga Antigo. 
Vídeo: http://derose.co/tratado-video5-oswasthyayoga 

 

REGISTRE ESTA INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Só é SwáSthya48 Yôga se tiver as características aqui abordadas. Mes-
mo a opção heterodoxa, precisa observar as características 2 a 8, abai-

                                                
48 Swá significa seu próprio. Também embute o sentido de bem ou bom. Sthya transmite a 
ideia de estabilidade. Por isso, um dos significados de SwáSthya (Swá+Sthya) é auto-
suficiência (segundo o Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, pág. 1284, self-
dependence, ou seja, dependência de si próprio), estabilidade em si mesmo; outro significado 
é bem-estar (sound state). Nos sites de sânscrito, às vezes, é necessário grafar “swaasthya”. 

O leitor já deve estar curioso a respeito da grafia adotada neste livro para escrever SwáSthya, com 
um S maiúsculo no meio da palavra. Essa é uma medida corretiva que fomos obrigados a assumir 
após décadas de perplexidade ao testemunhar pessoas perfeitamente alfabetizadas pronunciarem 
sistematicamente “swátia”, ignorando solenemente o S medial. Antigamente, atribuíamos o problema 
ao brasileiro que, supúnhamos, entrava em pânico com letras incomuns na nossa língua, tais como 
W e o Y. Com o passar dos anos constatamos que noutros países esse fenômeno também ocorria. 
Ora, como no passado ninguém teve problemas em pronunciar swástika e no presente ninguém se 
atrapalha para pedir uma água tônica Schweppes, que, convenhamos, é foneticamente muito mais 
complicado, deduzimos que está ocorrendo um problema mundial de aculturação hollywoodiana. 
Parece que a partir do seriado S.W.A.T., que foi veiculado pela televisão durante anos em todas as 
colônias, os cérebros dos nossos contemporâneos simplesmente se recusam a registrar a existência 
de um S entre o A e o T. Esperemos que a concessão didática de escrever o segundo S com mai-
úscula conte com a sua indulgência e possa corrigir a pronúncia do leigo.  
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xo. Se alguém lhe ensinar algo com o nome de SwáSthya Yôga sem 
respeitar as particularidades básicas expostas neste capítulo, não o 
reconheça como autêntico.  
Ainda que a pessoa em questão tenha feito curso de formação conosco 
e possua certificado de instrutor, uma vez formada tem a autonomia 
para ensinar o tipo de Yôga que bem entender, já que o Yôga Anti-
go (SwáSthya) contém em si os elementos constituintes de pratica-
mente todos os demais ramos de Yôga. Alguns instrutores mantêm-se 
fielmente dentro da linha que os diplomou. Outros se desviam, mes-
clam sistemas e passam a transmitir versões apócrifas. Portanto, muita 
atenção a este tema, você que pratica, você que ensina, você que pre-
tende tornar-se instrutor. 

LEIA COM ATENÇÃO 

Estude cuidadosamente as páginas que se seguem. Você precisa incor-
porar esses ensinamentos de forma a ser capaz de explicar, ensinar e – 
principalmente – debater a respeito da sistematização do Yôga Antigo, 
conforme os conhecimentos abaixo transmitidos. Se não dispuser de 
caneta para fazer anotações, consiga uma. Se estiver com pressa, feche 
o livro e deixe para ler mais tarde.  

No final do capítulo, não siga em frente. Volte e leia tudo outra vez, pres-
tando mais atenção às anotações que tiver feito na primeira leitura. Apli-
que o mesmo procedimento a todos os capítulos. Não tenha pressa de 
terminar o livro. Isto não é romance. Além do mais, se você terminar 
logo, vai se privar mais cedo do prazer desta convivência com o autor. 

I. CARACTERÍSTICAS DO SWÁSTHYA 

As três primeiras, são características técnicas, portanto, típicas e ex-
clusivas do SwáSthya Yôga. As cinco últimas são comportamentais, 
portanto, pertencem mais ao DeROSE Method49, o qual não é Yôga, 
mas contém o Yôga em seu acervo. Sendo parte do DeROSE Method, 
o SwáSthya incorpora as cinco caraterísticas comportamentais.  

                                                
49 Veja a diferença entre Yôga e o DeROSE Method, lá no início do livro. 
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1) ASHTÁNGA SÁDHANA 

A característica principal do SwáSthya Yôga é sua prática ortodoxa 
denominada ashtánga sádhana (ashta = oito; anga = parte; sádhana = 
prática). Trata-se de uma prática integrada em oito partes, a saber: 
mudrá, pújá, mantra, pránáyáma, kriyá, ásana, yôganidrá, samyama. 
Estes elementos serão explicados em detalhe mais adiante. 

2) A CODIFICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE EXECUÇÃO 

Uma das mais notáveis contribuições históricas da nossa sistematização 
foi o advento das regras gerais, as quais não são encontradas em ne-
nhum outro tipo de Yôga... a menos que venham a ser incorporadas a 
partir de agora, por influência do SwáSthya Yôga. Já temos testemu-
nhado exemplos dessa tendência em aulas e textos de vários tipos de 
Yôga em diferentes países, após o contacto com o SwáSthya. 
É fácil constatar que as regras e demais características do nosso mé-
todo não eram conhecidas nem utilizadas anteriormente: basta consul-
tar os livros das várias modalidades de Yôga publicados antes da codi-
ficação do SwáSthya. Em nenhum deles, vai ser encontrada referência 
alguma às regras gerais de execução. 

Por outro lado, podemos demonstrar que as regras gerais constituíram 
apenas uma descoberta e não uma adaptação, pois sempre estiveram 
presentes subjacentemente. Tome para exemplo algumas técnicas 
quaisquer, tais como uma anteflexão (paschimôttanásana), uma retro-
flexão (bhujangásana) e uma lateroflexão (trikônásana), e execute-as 
de acordo com as regras do SwáSthya Yôga. Depois consulte um livro 
de Hatha Yôga e faça as mesmas posições seguindo suas extensas des-
crições para cada técnica. Você vai se surpreender: as execuções serão 
equivalentes em mais de 90% dos casos. Portanto, existe um padrão 
de comportamento. Esse padrão foi identificado por nós e sintetizado 
na forma de regras gerais. 
Tal fato passou despercebido a tantas gerações de sábios do mundo 
inteiro durante milhares de anos e foi descoberto somente em meados 
do século passado, da mesma forma como a lei da gravidade passou 
sem ser registrada pelos grandes arquitetos e físicos da Grécia, Índia, 
China, Egito e do mundo todo, só vindo a ser descoberta bem recen-
temente por Newton. Assim como Newton não inventou a gravidade, 
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também não inventamos as regras gerais de execução. Elas sempre 
estiveram lá, mas ninguém notou. 

No SwáSthya Yôga, as regras ajudam bastante, simplificando a apren-
dizagem e acelerando a evolução do praticante. Ao instrutor, além 
disso, poupa um tempo precioso, habitualmente gasto com descrições 
e instruções desnecessárias. 

As regras serão explicadas no capítulo ÁSANA, subtítulo Regras Gerais. 

3) O RESGATE DO CONCEITO ARCAICO DE SEQUÊNCIAS ENCADEADAS 

SEM REPETIÇÃO 

Outra importante característica do SwáSthya Yôga é o resgate do 
conceito primitivo de treinamento, que consiste em execuções mais 
naturais, anteriores ao costume de repetir as técnicas. A populariza-
ção do sistema repetitivo ocorreu por influência da ginástica ociden-
tal, após a colonização britânica da Índia. As técnicas antigas, livres 
das limitações impostas pela repetição, tornavam-se ligadas entre si 
por encadeamentos espontâneos. No SwáSthya Yôga esses encadea-
mentos constituem movimentos de ligação entre os ásanas não repe-
titivos nem estanques, o que predispõe à elaboração de execuções 
coreográficas. 
Assim, [A] a não repetição, [B] as passagens (movimentos de ligação) 
e [C] as coreografias (com ásanas, mudrás, bandhas, kriyás etc.), são 
consequências umas das outras, reciprocamente, e fazem parte desta 
terceira característica do SwáSthya Yôga. 
As coreografias também não são uma criação contemporânea. Esse 
conceito remonta ao Yôga primitivo, do Período Neolítico, tempo em 
que o Homem não tinha religiões institucionalizadas e adorava o Sol. 
O último rudimento dessa maneira primitiva de execução coreográfica 
é a mais ancestral prática do Yôga: o súrya namaskár! 
Ocorre que o súrya namaskár é a única reminiscência de coreografia 
registrada no acervo do Yôga moderno. Não constitui, portanto, carac-
terística sua. Vale lembrar que o Hatha Yôga é um Yôga moderno, um 
dos últimos a surgir, já no século XI depois de Cristo, cerca de 4000 
anos após a origem primeira do Yôga. 



DeROSE  

 

113 

Importante: o instrutor que declara ensinar SwáSthya Yôga, mas não 
monta a aula inteira com formato de coreografia não está transmitindo 
um SwáSthya 100% legítimo. Quem não consegue infundir nos seus 
alunos o entusiasmo pela prática em forma de coreografia, precisa fazer 
mais cursos e estreitar o contato com a nossa egrégora, pois ainda não 
compreendeu o ensinamento do codificador do SwáSthya Yôga. 

4) O DIRECIONAMENTO A PESSOAS IDENTIFICADAS COM ESTA PROPOSTA 

É fundamental que se compreenda: para tratar-se realmente de SwáSthya 
Yôga, não basta a fidelidade ao método. É preciso que as pessoas que 
o praticam sejam o público identificado. Caso contrário, estarão tecni-
camente exercendo o método preconizado, mas, ao fim e ao cabo, não 
estarão professando o Yôga Antigo. Seria o mesmo que dispor da tec-
nologia certa para produzir um determinado tipo de pão, mas querer 
fazê-lo com a farinha inadequada (consulte a esse respeito o livro 
A parábola do croissant, de Rodrigo De Bona). Por outro lado, vale 
lembrar que somos contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação. 
Especialização, sempre. Discriminação, jamais! 

5) A VALORIZAÇÃO DO SENTIMENTO GREGÁRIO 

O sentimento gregário é a força de coesão que nos fez crescer e tornar-
nos tão fortes. Sentimento gregário é a energia que nos mobiliza 
para participar de todos os cursos, eventos, reuniões, viagens e fes-
tas do SwáSthya Yôga, pois isso nos dá prazer.  

Sentimento gregário é o sentimento de gratidão que eclode no nos-
so peito pelo privilégio de estar juntos e participando de tudo ao 
lado de pessoas tão especiais. É o poder invisível que nos confere 
sucesso em tudo o que fizermos, graças ao apoio que os colegas nos 
ofertam com a maior boa vontade.  

Sentimento gregário é a satisfação incontida com a qual comparti-
lhamos nossas descobertas e dicas para o aprimoramento técnico, 
pedagógico, filosófico, ético etc.  

Sentimento gregário é o que induz cada um de nós a perceber, bem 
no âmago da nossa alma, que fazer tudo isso, participar de tudo 
isso, não é uma obrigação, mas uma satisfação. 
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6) A SERIEDADE SUPERLATIVA 

Ao travar contato com a Nossa Cultura, uma das primeiras impressões 
observadas pelos estudiosos é a superlativa seriedade que se percebe 
nos nossos textos, linguagem e procedimentos. Essa seriedade mani-
festa-se em todos os níveis, desde a honestidade de propósitos – uma 
honestidade fundamentalista – até o cuidado extremado de não fazer 
nenhum tipo de doutrinação, nem proselitismo, nem promessas de 
terapia. Definitivamente, não se encontra tal cuidado na maior parte 
das demais modalidades de aprimoramento pessoal. 

Fazemos questão absoluta de que nossos instrutores e alunos sejam 
rigorosamente éticos em todas as suas atitudes, tanto no nosso cír-
culo cultural, quanto no trabalho, nas relações afetivas, na família e 
em todas as circunstâncias da vida. Devemos lembrar-nos de que, 
mesmo enquanto alunos, somos representantes do Yôga Antigo ou 
do DeROSE Method50 e a opinião pública julgará a validade da pro-
posta a partir do nosso comportamento e imagem. 

Em se tratando de dinheiro, saiba que é preferível perder o nobre 
metal a perder um amigo, o bom nome, ou a classe.  

Devemos mostrar-nos profundamente responsáveis, maduros e ho-
nestos ao realizar negócios, ao fazer declarações, ao evitar confli-
tos, ao buscar aprimoramento em boas maneiras, ao cultivar a ele-
gância e a fidalguia. O mundo espera de nós um modelo de equilí-
brio, especialmente quando tivermos a obrigação moral de defender 
corajosamente nossos direitos e aquilo ou aqueles em que nós acre-
ditamos. Fugir à luta seria a mais desprezível covardia. Lutar com 
galhardia em defesa da justiça e da verdade é um atributo dos cora-
josos. Contudo, lutar com elegância e dignidade é algo que poucos 
conseguem conquistar.  

                                                
50 Veja a diferença entre Yôga e o DeROSE Method, lá no início do livro.  
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7) A ALEGRIA SINCERA 

Seriedade e alegria não são mutuamente excludentes. Você pode ser 
uma pessoa contagiantemente alegre e, ao mesmo tempo, seriíssima 
dentro dos preceitos comportamentais que regem a vida em sociedade. 
A alegria é saudável e nos predispõe a uma vida longa e feliz. A ale-
gria esculpe nossa fisionomia para que denote mais juventude e sim-
patia. A alegria cativa e abre portas que, sem ela, nos custariam mais 
esforço. A alegria pode conquistar amigos sinceros e preservar as 
amizades antigas. Pode até salvar casamentos. 

Um praticante de Yôga sem alegria é inconcebível. Se o Yôga traz 
felicidade, o sorriso e o comportamento descontraído são suas con-
sequências inevitáveis. 
No entanto, administre sua alegria para que não passe dos limites e 
não agrida os demais. Algumas pessoas quando ficam alegres tornam-
se ruidosas, indelicadas e invasivas. Esse, obviamente, não é o caso do 
SwáSthya yôgin. 

8) UMA LEALDADE INQUEBRANTÁVEL 

Lealdade aos ideais, lealdade aos amigos, lealdade ao seu tipo de Yôga, 
lealdade ao Mestre, são também característica marcante do Yôga Antigo. 
No SwáSthya valorizamos até a lealdade aos clientes e aos fornecedores. 
Simbolicamente, somos leais mesmo aos nossos objetos e à nossa casa, 
procurando preservá-los e cultivar a estabilidade, ao evitar a substituição 
e a mudança pelo simples impulso de variar (Yôga chitta vritti nirôdhah). 
Há circunstâncias em que mudar faz parte da evolução e pode constituir a 
solução de um problema de estagnação. Nesse caso, é claro, não se trata 
de instabilidade emocional. O próprio Shiva, criador do Yôga, tem como 
um dos seus atributos a renovação. 

Não há nada mais lindo que ser leal. Leal quando todos os demais já 
deixaram de sê-lo. Leal quando todas as evidências apontam contra o 
seu ente querido, pessoa amada, colega ou companheiro, mas você 
não teme comprometer-se e mantém-se leal até o fim. 

Realmente, não há nada mais nobre que a lealdade, especialmente 
numa época em que tão poucos preservam essa virtude. 
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II. OPÇÃO ORTODOXA 
SwáSthya Yôga é o próprio tronco do Yôga Antigo, Pré-Clássico, 
após a sistematização. O SwáSthya Yôga mais autêntico é o ortodoxo, 
no qual cada prática é constituída pelas oito partes seguintes: 
 

1. mudrá gesto reflexológico feito com as mãos; 
2. pújá51 retribuição ética de energia; trânsito energético; 
3. mantra vocalização de sons e ultrassons; 
4. pránáyáma expansão da bioenergia através de respiratórios; 
5. kriyá atividade de purificação das mucosas; 
6. ásana procedimento orgânico; 
7. yôganidrá técnica de descontração; 
8. samyama concentração, meditação e samádhi. 

Existem vários tipos de ashtánga sádhana. A estrutura acima é a pri-
meira que o praticante aprende. Denomina-se ádi (seguido de palavra 
iniciada por vogal o i se transforma em y, ády). O segundo tipo é o 
viparíta ashtánga sádhana. Depois virão mahá, swa, manasika e gupta 
ashtánga sádhana, somente acessíveis a instrutores de Yôga. 
No entanto, se você não se identifica com esta forma mais completa, 
em oito partes, existe a opção denominada Prática Heterodoxa. 

III. OPÇÃO HETERODOXA 
Esta variedade é totalmente flexível. A estrutura de cada prática é 
determinada pelo instrutor que a ministra. Portanto, a sessão pode ser 
constituída por um só anga, dois deles ou quantos o ministrante qui-
ser utilizar, e na ordem que melhor lhe aprouver. Pode, por exemplo, 
ministrar um sádhana exclusivamente de ásana, ou de mantra, ou de 
pránáyáma, ou de samyama, ou de yôganidrá etc. Ou pode combinar 

                                                
51 O acento indica apenas onde está a sílaba longa, mas ocorre que, muitas vezes, a tônica 
está noutro lugar. Por exemplo: pújá pronuncia-se “púdja”; e yôganidrá pronuncia-se “yôganí-
dra”. Para sinalizar isso aos nossos leitores, na primeira parte do livro e no Glossário vamos 
sublinhar a sílaba tônica de cada palavra. Se o leitor desejar esclarecimentos sobre os termos 
sânscritos, recomendamos que consulte o Glossário. Sobre a pronúncia, ouça o áudio Sânscrito - 
Treinamento de Pronúncia, gravado na Índia: 

Arquivo de áudio: http://derose.co/tratado-glossariosanscrito 

Para mais conhecimentos, o ideal é estudar os vídeos do Curso Básico de Yôga. 
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alguns deles à sua vontade. Ainda assim pode ser SwáSthya Yôga, 
desde que obedeça às demais características mencionadas no 
subtítulo I deste capítulo (CARACTERÍSTICAS DO SWÁSTHYA) e 
desde que haja uma orientação generalizada de acordo com a filoso-
fia que preconizamos.  
Todavia, na aplicação desta alternativa o instrutor deverá, de preferên-
cia, utilizar todos os angas, conquanto possa fazê-lo em ocasiões dife-
rentes e com intensidades variáveis. Dessa maneira, nas diversas aulas 
que ministrar durante o mês, terá proporcionado aos alunos a experi-
mentação e os resultados de todos os oito angas. 
O ideal é que o instrutor não adote somente a versão heterodoxa e sim que 
a combine com a ortodoxa, lecionando, por exemplo, duas vezes por se-
mana, uma com a primeira e outra com a segunda modalidade de prática. 
Já para os exames de habilitação de instrutores perante a Universidade 
de Yôga e pelas Federações Estaduais, só é aceita a versão ortodoxa. 
A boa compreensão deste capítulo é imprescindível para a fundamen-
tação do nosso trabalho, bem como para assimilar a proposta desta 
modalidade de Yôga. Seria uma ótima ideia você voltar e ler tudo ou-
tra vez, com mais atenção. Releia um pequeno trecho de cada vez, 
pare e analise o que leu. 

DIFERENÇAS ENTRE O SWÁSTHYA E O HATHA 

Todos os 108 tipos de Yôga são diferentes entre si: não apenas estes 
dois aqui abordados são distintos um do outro. Ocorre que o Hatha é 
mais comum e o leitor poderá utilizar este quadro como parâmetro de 
comparação entre uma imagem popular (Hatha) e uma outra mais an-
cestral (SwáSthya). 
Várias modalidades que utilizam nomes diferentes, modernos, chama-
tivos ou em inglês, tratam-se de vertentes de Hatha Yôga com algu-
mas alterações. Portanto, o quadro comparativo da página seguinte 
poderá servir também em grande parte para aquelas modalidades que, 
embora com outro nome, são, na realidade, Hatha Yôga adaptado. 
Registre-se que não há nenhuma intenção de desmerecer o Hatha, mo-
dalidade que conta com todo o nosso respeito.   
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DIFERENÇAS SWÁSTHYA  HATHA  

1. FUNDAMENTAÇÃO: Tantra-Sámkhya  
(assumido). 

Tantra-Vêdánta  
(mas um número expres-
sivo de instrutores desse 
ramo declara-se contra o 
Tantra e alinha-se como 
Brahmácharya-Vêdánta). 

2. FASE HISTÓRICA EM QUE 
SITUA SUAS RAÍZES: 

Pré-clássica  
(mais de 5000 anos). 

Medieval 
(± século XI da era cristã). 

3. CULTURA DE  
REFERÊNCIA: 

Dravídica (pré-ariana) 
[Civilização do Vale do Indo]. 

Ariana. 

4. CONSTITUIÇÃO CARAC-
TERÍSTICA DA PRÁTICA: 
(não nos referimos a 
todo o conteúdo de 
técnicas da modalidade 
analisada, mas apenas 
às que são considera-
das indispensáveis pa-
ra que a aula da modali-
dade em questão seja 
considerada autêntica.) 

Oito partes:  
mudrá, pújá, mantra, 
pránáyáma, kriyá, ásana, 
yôganidrá, samyama. 

Além destes oito elementos 
mínimos, constitutivos de 
uma prática do SwáSthya 
Yôga, podem constar ainda 
alguns recursos suplemen-
tares, tais como: bandha, 
chakra sádhana, nyása etc. 

Duas partes:  
pránáyáma e ásana.  
O shavásana também é 
ásana. 

Além desses dois ele-
mentos mínimos, consti-
tutivos de uma prática  
de Hatha Yôga, podem 
constar ainda alguns ou-
tros como kriyá, mudrá e 
bandha, mas não obriga-
toriamente. 

5. REGRAS GERAIS DE 
EXECUÇÃO: 

O SwáSthya é o único 
Yôga que possui regras 
explícitas de execução. 

O Hatha não usa regras. 
Livro algum as menciona. 

6. PASSAGENS COORDE-
NADAS DE UM ÁSANA A 
OUTRO: 

O SwáSthya Yôga possui 
passagens. 

O Hatha Yôga não utiliza 
passagens. 

7. COREOGRAFIAS: O SwáSthya Yôga cultiva 
coreografias, tanto para de-
monstrações, quanto para a 
prática individual e para a 
estrutura da aula. 

O Hatha Yôga não cultiva 
coreografias. Contudo, 
possui uma, denominada 
súrya namaskar. 
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8. CRITÉRIO SELETIVO 
PARA MONTAR UMA  
PRÁTICA: 

O SwáSthya Yôga possui 
dois critérios de seleção 
aplicados simultaneamen-
te, cruzados, para obter 
uma série bem completa e 
balanceada. 

O Hatha Yôga, em geral, 
possui um critério por 
Escola, o qual pode variar 
de uma para outra. Na 
prática, a maior parte dos 
instrutores não o aplica 
por desconhecê-lo. 

9. REPETIÇÃO: No SwáSthya Yôga não 
se repetem os ásanas, a 
não ser em caráter ex-
cepcional. 

No Hatha Yôga os ásanas 
são repetidos três vezes, 
cinco vezes ou até muito 
mais vezes. 

10. RELAXAMENTO DURANTE 
OS ÁSANAS: 

No SwáSthya, executa-se 
o relax como fase preli-
minar de alguns ásanas, 
inseparável dele. É o pró-
prio ásana em variação 
sukha. 

No Hatha, executa-se o 
relax após os ásanas, entre 
uma e outra técnica. Isso 
impede a existência dos 
elementos de ligação para 
a prática encadeada. 

11. POLARIZAÇÃO DAS 
TÉCNICAS: 

No SwáSthya Yôga exe-
cutamos uma fase pas-
siva e outra ativa em cada 
ásana, conforme foi expli-
cado acima. 

No Hatha Yôga, geral-
mente, aplica-se um ása-
na ativo, depois outro 
passivo e assim sucessi-
vamente. 

12. AQUECIMENTO  
MUSCULAR PRÉVIO: 

Nenhum tipo de Yôga legí-
timo aplica aquecimento 
muscular. O aquecimento 
foi absorvido da ginástica 
ocidental. 

O Hatha também não 
utiliza aquecimento. Os 
instrutores que o adotam, 
fazem-no copiando da 
Educação Física. Mas é 
apócrifo. 

13. CRITÉRIO PARA  
HABILITAÇÃO DOS  
INSTRUTORES: 

Só leciona o SwáSthya 
quem for formado e qua-
lificado mediante cursos 
de extensão universitária, 
exames, revalidações anuais 
nas Federações reconhe-
cidas; e têm orientação de 
um Supervisor.  

No Hatha a maioria leci-
ona sem nenhum preparo, 
sem curso, sem avalia-
ção, sem certificado e 
sem registro profissional. 
Referimo-nos a uma reali-
dade da maior parte dos 
países do Ocidente no 
século XX. 
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14. TIPO DE PÚBLICO 
(NO OCIDENTE): 

Pessoas dinâmicas, inte-
lectuais, artistas, escritores, 
cientistas, jornalistas, em-
presários, executivos, pro-
fissionais liberais, uni-
versitários, desportistas etc. 

Alternativos, espiritualis-
tas, público denominado 
“zen”, mulheres, idosos, 
pessoas que buscam 
terapia, nervosos, gestan-
tes etc. 

15. FAIXA ETÁRIA: Adultos jovens dos 18 aos 
50 anos de idade. Poucas 
pessoas acima dessa 
faixa. 

A maioria, dos 50 anos 
em diante. Poucas pes-
soas abaixo dessa faixa. 

16. NÍVEL CULTURAL: Superior e médio. Todo tipo de público. 

17. CLASSE SÓCIO-
ECONÔMICA: 

Todas as classes, mas 
especialmente A e B. 

Todas as classes. 

18. SEXO (NO OCIDENTE): Maior procura por parte 
dos homens. 

Maior procura por parte 
das mulheres. 

19. MOTIVO PELO QUAL 
PRATICAM: 

Prazer de praticar, satis-
fação pessoal, adquirir 
boa forma, qualidade de 
vida, definição muscular, 
administrar o stress, auto-
conhecimento. 

Busca de equilíbrio, cal-
ma, problemas de nervos, 
problemas psiquiátricos, 
doenças, expectativa de 
vantagens espirituais. 

20. PROPOSTA DO MÉTODO: Como em qualquer tipo 
legítimo de Yôga, a pro-
posta é atingir o samádhi. 

O Hatha Yôga não tem a 
proposta de atingir o sa-
mádhi. Por isso, as maio-
res autoridades ortodoxas 
não consideram o Hatha 
como um Yôga. 

Documentação do que foi esclarecido sobre Hatha Yôga: vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=dGdAHEwI98s 

e http://youtu.be/a2MJSVS4ZJo  

 

b 
 

Bem feito é melhor do que bem explicado. 
Benjamin Franklin 

 



 

b 
ASHTÁNGA YANTRA 

O ashtánga yantra é o símbolo do SwáSthya Yôga, o Yôga Antigo. 
Suas origens remontam às mais arcaicas culturas da Índia e do planeta. 
Parte de sua estrutura é explanada no Shástra Yantra Chintamani. 
Nessa obra clássica, sob a ilustração consta a legenda: “Este é o yantra 
que detém a palavra na boca do inimigo”. Constitui um verdadeiro 
escudo de proteção, lastreado em arquétipos do inconsciente coletivo. 

Como qualquer escudo de proteção, não pode ser usado como arma de 
ataque. Assim, ninguém conseguirá utilizá-lo para fazer mal a pessoa 
alguma. No entanto, se alguém agredir um protegido pelo ashtánga 
yantra, ferir-se-á gravemente, como quem esmurra um escudo de 
aço. Por isso, as pessoas que usam o verbo para atacar o portador do 
ashtánga yantra costumam colher tão amargos infortúnios. 

Ao reproduzi-lo, atente para o fato de que nas extremidades dos 
trishúlas não há pontas angulosas, mas sim curvilíneas. Para respeitar 
rigorosamente seu traçado, ao invés de o redesenhar, fotolite ou esca-
neie a ilustração acima. 

b 
 

Amigo e inimigo são como o yin e o yang: precisamos dos dois. Uma árvore 
cresce para baixo e para cima. Para baixo, cria raízes, que se desenvolvem 
nas trevas, mas sem as quais a árvore não teria força nem estrutura para 
manter-se de pé. Os inimigos são as raízes e os amigos, os ramos que a 
fazem florescer. 

DeRose 
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O QUE É UMA CODIFICAÇÃO 
Codificar: reunir numa só obra textos, documentos, extratos oriundos de diversas fontes; coligir, compilar. (Dicionário Houaiss) 

 

 

Imagine que você ganhou como herança um armário muito antigo (no 
nosso caso, de cinco mil anos!). De tanto admirá-lo, limpá-lo, mexer e 
remexer nele, acaba encontrando um painel que parecia esconder al-
guma coisa dentro. Depois de muito tempo, trabalho e esforço para 
não danificar essa preciosidade, finalmente você consegue abrir. Era 
uma gaveta esquecida e, por isso mesmo, estava lacrada pelo tempo. 
Lá dentro, você contempla extasiado um tesouro arqueológico: ferra-
mentas, pergaminhos, sinetes, esculturas! Uma inestimável contribui-
ção cultural! 
As ferramentas ainda funcionam, pois os utensílios antigos eram mui-
to fortes, construídos com arte e feitos para durar. Os pergaminhos 
estão legíveis e contêm ensinamentos importantes sobre a origem e a 
utilização das ferramentas e dos sinetes, bem como sobre o significado 
histórico das esculturas. Tudo está intacto sim, mas tremendamente 
desarrumado, embaralhado e com a poeira dos séculos. Então, você 
apenas limpa cuidadosamente e arruma a gaveta. Pergaminhos aqui, 
ferramentas acolá, sinetes à esquerda, esculturas à direita. Depois, 
você fecha de novo a gaveta, agora sempre disponível e organizada. 

O que foi que você tirou da gaveta? O que acrescentou? Nada. Você 
apenas organizou, sistematizou, codificou. 

Pois foi apenas isso que fizemos. O armário é o Yôga Antigo, cuja 
herança nos foi deixada pelos Mestres ancestrais. A gaveta é um com-
primento de onda peculiar no inconsciente coletivo. As ferramentas 
são as técnicas do Yôga. Os pergaminhos são os ensinamentos dos 
Mestres do passado, que nós jamais teríamos a petulância de querer 
alterar. Isto foi a sistematização do SwáSthya Yôga. 

Por ter sido honesta e cuidadosa em não modificar, não adaptar, nem 
ocidentalizar coisa alguma, nossa codificação foi muito bem aceita pela 
maioria dos estudiosos. Hoje, esse sistema codificado no Brasil existe em 
todos os Continentes. Se alguém não o conhecer pelo nome de SwáSthya 
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Yôga, conhecerá seguramente pelo nome de Yôga Antigo, ou pela de-
nominação erudita: Dakshinacharatántrika-Niríshwarasámkhya Yôga. 

Seu nome já denota as origens ancestrais uma vez que o Yôga mais 
antigo, pré-clássico, pré-ariano era de fundamentação Tantra e 
Sámkhya52. Compare estas informações com o quadro da Cronologia 
Histórica, no final do primeiro capítulo, intitulado O que é o Yôga?. 

ADVERTÊNCIA 

Não julgue o SwáSthya Yôga pelo que você ouviu de quem é defensor 
de outras modalidades ou pelo que experimentou junto a um ou dois 
ensinantes. 
Cuidado com quem emite opiniões sem estar abalizado53. Se você 
pode receber a informação por via direta, em nossos livros, não há 
porque arriscar-se pela via indireta, ouvindo opiniões daqueles que 
podem não ter compreendido bem e, apesar disso, arvoram-se em 
arautos do SwáSthya Yôga. 
Uma coisa é praticar com os professores credenciados que indicamos 
para transmitir a nossa modalidade; outra, bem diferente, é aceitar 
qualquer um – mesmo que haja estudado conosco – o qual talvez não 
tenha autoridade para emitir opinião. Portanto, aprenda SwáSthya, o 
Yôga Antigo, só com os instrutores formados e com certificado reva-
lidado. Ainda assim, confira se o que eles ensinam está de acordo com 
o que expomos neste livro, o vade mecum da nossa sistematização. 
A veemência desses cuidados deve-se à constatação elementar de que 
até os discípulos mais fiéis acabam desfigurando o ensinamento origi-
nal para ajustá-lo às suas próprias convicções ou conveniências. Isso 
aconteceu com Blavatsky, Steiner, La Ferrière, Krumm-Heller e todos 
quantos constituíram lideranças no campo do autoconhecimento. Por 

                                                
52 Documentação: Yôga, imortalidade e liberdade, de Mircea Eliade, Editora Palas Athena. 
Yôga, Sámkhya e Tantra, de Sérgio Santos, Uni-Yôga. Consulte também o capítulo Bibliogra-
fia discriminada, no final deste livro. 
53 Para saber quem está autorizado a emitir opiniões consulte o documento Herança Cultural, no 
livro Programa do Curso Básico, de DeRose, Selo Editorial Egrégora. 
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isso, as entidades que criaram, vieram a se fragmentar em correntes, 
às vezes, divergentes entre si. 
Testemunhamos, entre nossos próprios estudantes, discrepâncias na 
interpretação das nossas palavras, suficientes para gerar um cisma. 
Detectamos deturpações involuntárias, motivadas até por excesso de 
zelo, que nos prostraram perplexos com a habilidade do ser humano 
para compreender tudo errado. Casualmente, naquelas vezes estáva-
mos perto o bastante para flagrar a ocorrência e corrigir o curso das 
ideias.  
E quando não presenciarmos a distorção que estiver ocorrendo? Afinal, 
não podemos ser onipresentes em todas as salas de aula para verificar se 
os instrutores estão mesmo respeitando rigorosamente a nossa proposta. 
O fato é que cada pessoa tem suas opiniões, temperamento distinto, 
bagagem cultural diferente e interpreta de maneira diversa os ensina-
mentos. Já surpreendemos instrutores de SwáSthya Yôga ministrando 
práticas aleatórias, utilizando técnicas, conceitos e vocabulário defini-
tivamente apócrifos. Não obstante, esses mesmos instrutores, presta-
vam todos os anos rigorosos exames de revalidação e procediam de 
forma tão irrepreensível que conseguiam obter boas notas. Indagamo-
lhes como se explicava isso e responderam-nos candidamente, quase 
todos, a mesma coisa: 
– Nós estudamos e prestamos exames como é exigido. Mostramos que 
sabemos como é o certo. Mas depois, no dia-a-dia das nossas aulas... 
bem, aí é diferente. 
Conclusão: mesmo tomando-se todos os cuidados com a boa formação 
e todas as precauções no sentido de se conseguir uma avaliação efici-
ente ocorrem desvios. No fundo, tais minúcias só funcionam para os 
bem-intencionados, ciosos em respeitar a fidelidade ao método e ao 
Preceptor. Quando alguém quer driblar as normas e ser desonesto, não 
há como impedir. Imagine, então, as proporções dos delírios cometi-
dos por aqueles que nem sequer têm formação, nem certificado, nem 
Supervisor, não prestaram exames de avaliação, nem procedem às 
revalidações anuais! 
Na verdade, tanto o Yôga Antigo (SwáSthya Yôga) quanto qualquer 
outra disciplina, vai depender muito mais de quem está transmitindo, do 
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que da coisa em si que está sendo transmitida. Se vai ser bonita ou de-
sarmoniosa, eficiente ou não, depende bastante do talento do instrutor. 
Por isso, reenfocamos estas recomendações, a fim de que cada aluno 
seja nosso colaborador, fazendo questão de que os que declaram ensi-
nar SwáSthya Yôga cumpram-no, realmente. 

 
 

 

No final de cada capítulo, volte e leia tudo outra vez, prestando mais 
atenção às anotações que tiver feito na primeira leitura. Não tenha 
pressa de terminar o livro. Deguste-o com satisfação.  

b 
 
 
 

 

Instrutor John Chisenhal 
New York – United States 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instrutor Daniel Suassuna  
Brasília – Brasil 

O Prof. Suassuna nunca praticou nenhuma outra modalidade de treinamento. Dá para estudar 
anatomia na sua musculatura definida. No entanto, não trabalhamos com atividade física nem 
desportiva. O corpo esculturado é consequência de uma filosofia de vida saudável e boa ali-
mentação. 
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O QUE O SWÁSTHYA YÔGA  
TEM DE TÃO ESPECIAL? 

 
Hay que tratar de ser el mejor, pero jamás creerse el mejor. 

Juan Manuel Fangio  
(piloto de corrida, campeão mundial argentino) 

 

De todos os tipos de Yôga que existem, há um, em particular, que é 
especial por ser um dos mais completos. Produz efeitos rápidos e 
duradouros como nenhum outro. Trata-se do Yôga Antigo, hoje 
conhecido como SwáSthya Yôga, sistematização do Dakshinacha-
ratántrika-Niríshwarasámkhya Yôga, do período pré-clássico. Para 
torná-lo inteligível foi preciso sistematizá-lo, como faria um arqueó-
logo com os fragmentos preciosos que fossem sendo encontrados. 
Estudamos muitos tipos de Yôga e fomos à Índia por 25 anos. Esta-
mos convencidos de que o Yôga Antigo, para nós, é realmente o me-
lhor que existe. A maior prova disso é que o adotamos. E também o 
adotaram milhares de pessoas muito especiais em vários países. São 
intelectuais, cientistas, artistas plásticos, músicos e escritores de diver-
sos continentes.Para contar com esse público culto, sensível e exigente 
o Yôga Antigo, SwáSthya Yôga, deve ter algo muito especial. Mas o 
quê? 
1. O Yôga Antigo contém os elementos que fundamentam todas as 
demais modalidades de Yôga. Não há nenhum outro tipo de Yôga 
tão completo. Numa prática de SwáSthya, o Yôga Antigo, você estará 
praticando Ásana Yôga, Rája Yôga, Bhakti Yôga, Karma Yôga, Jñána 
Yôga, Laya Yôga, Mantra Yôga e Tantra Yôga, bem como os ele-
mentos constituintes das subdivisões mais modernas, nascidas desses 
ramos, tais como o Hatha Yôga, Kundaliní Yôga, Kriyá Yôga, Dhyá-
na Yôga, Mahá Yôga, Suddha Rája Yôga, Ashtánga Yôga, Yôga Inte-
gral e muitos outros.  
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Mas atenção: embora o Yôga Antigo (SwáSthya) contenha em si os 
elementos constitutivos de todos esses tipos de Yôga, ele não é for-
mado pela combinação daqueles ramos, pois está baseado numa tradi-
ção bem mais ancestral, anterior a eles. 
2. O Yôga Antigo tem raízes sámkhyas. Por ser um Yôga extrema-
mente técnico, dinâmico e que não adota misticismo, agrada mais às 
pessoas dinâmicas, realizadoras e de raciocínio lógico. 
3. O Yôga Antigo é tântrico. Isso significa que é um Yôga matriar-
cal, sensorial e desrepressor. Desrepressor significa que não tem foco 
em proibições. Orienta, mas não reprime. Sensorial significa que res-
peita e valoriza o corpo, sua beleza, sua saúde, seus sentidos e seu pra-
zer. Logo, você tem liberdade total. Pode comer o que quiser, fazer o 
que quiser. Contudo, há aconselhamento com relação a tudo isso e 
você o segue se achar que deve. À medida que for aprimorando seus 
hábitos de vida e cultivando costumes mais saudáveis, vai recebendo 
do instrutor as técnicas mais avançadas.  
Esse respeito pela liberdade do praticante tem sido uma das mais 
cativantes características do SwáSthya Yôga, pois vai ao encontro 
das aspirações das pessoas e responde positivamente às reivindicações 
dos adeptos de outras correntes restritivas, que estão desgostosos 
com a repressão imposta por elas. 
4. Nossa forma de executar as técnicas é diferente das formas moder-
nas de Yôga. Nos últimos séculos popularizou-se uma maneira pobre de 
realizar procedimentos corporais, estanques, separados uns dos outros e 
repetitivos como se fosse ginástica. O SwáSthya Yôga fundamenta-se nas 
linhas mais antigas e executa os ásanas sincronizados harmoniosamente, 
brotando uns dos outros mediante passagens extremamente bonitas e que 
permitem a existência de verdadeiras coreografias de técnicas corporais, as 
quais nenhum outro tipo de Yôga possui. Sempre que alguém assiste aos 
nossos vídeos, a exclamação é constante: "Ah! Mas isso aí é lindíssimo!” 
As coreografias foram reintroduzidas por nós nos anos sessentas54 
(the sixties) do século passado. Nas décadas seguintes, em várias par-

                                                
54 De acordo com o linguista e gramático Luiz Antonio Sacconi, essa palavra precisa concordar com 
o plural da que a antecede: se são anos, segundo ele, é preciso colocar sessenta no plural. 
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tes do planeta, surgiram modalidades de execução que se inspiraram 
no Yôga Antigo (SwáSthya Yôga). A maioria reconhece essa inegável 
influência. Ainda que não o confessassem, bastaria comparar os méto-
dos para perceber a clara influência que exercemos sobre suas inter-
pretações originadas posteriormente.  
Ocorreu, no entanto, que, não compreendendo nosso afã para resgatar 
um conceito de Yôga Antigo em toda a resplandecência da sua auten-
ticidade milenar, os que se basearam no SwáSthya para elaborar ou-
tras modalidades, terminaram por dar origem a formas modernas que 
nada têm a ver com a nossa proposta. Viram, mas não entenderam. 
5. Finalmente, o SwáSthya é o único Yôga no mundo que possui 
regras gerais, ou seja, é o único que oferece auto-suficiência ao prati-
cante. Num outro tipo de Yôga o instrutor tem que ensinar ao execu-
tante técnica por técnica: como respirar, quanto tempo permanecer, 
quantas vezes repetir, onde localizar a consciência etc. Se esse ins-
trutor ensinar dez técnicas, seu aluno não saberá fazer uma décima-
primeira. Entretanto, se utilizasse as regras gerais, o praticante teria a 
vantagem de não ficar atrelado ao instrutor e nem dependente dele. Se 
precisasse seguir sozinho, poderia continuar se aprimorando, pois, 
tendo aprendido apenas dez técnicas com as regras gerais, poderia 
desenvolver outras cem ou mil e prosseguir evoluindo sempre. As 
regras gerais conferem autonomia e liberdade ao sádhaka. As regras 
gerais são outra contribuição da sistematização do Yôga Antigo 
(SwáSthya Yôga). Se você vir alguém usando regras gerais, pode ter 
certeza de que travou algum tipo de contato com o nosso método, 
mesmo que o negue. Esta declaração será demonstrada no próximo 
capítulo. 
Bem, é tudo isso o que o SwáSthya Yôga tem de tão especial. Se quer 
saber mais, siga em frente. Os próximos capítulos lhe reservam reve-
lações ainda mais instigantes. 
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ESTRUTURA DE ATUAÇÃO ESCALONADA  
DO YÔGA AVANÇADO  

(SWÁSTHYA YÔGA) 

 
ETAPA FASE ESTÁGIO EM QUE CONSISTE 

 I pré-Yôga (iniciantes) Preparatório antes do Yôga. 
INICIAL    

 II ashtánga sádhana Reforço da estrutura biológica. 
    
 III bhúta shuddhi Purificação corporal intensiva. 

MEDIAL    
 IV maithuna Canalização da libido. 
    
 V kundaliní Despertamento da energia criadora. 

FINAL    
 VI samádhi Estado de hiperconsciência. 

 
 
 

A MECÂNICA DO SWÁSTHYA 
Capítulo extraído de uma das aulas do Curso Básico, em vídeo. 

 
 

A ESTRUTURA CONSISTE EM TRÊS ETAPAS: 

1. A etapa inicial – tem por objetivo preparar o praticante para su-
portar o empuxo evolutivo que ocorrerá na etapa final. O resultado 
desse preparo prévio é o reforço da estrutura biológica com um au-
mento sensível e imediato da vitalidade. 



 

a 
POSICIONAMENTO DO AUTOR 

ESCLARECIMENTOS AOS QUE VALORIZAM A TRANSPARÊNCIA 

NADA DE MISTICISMO OU SECTARISMO 

Desaprovamos o sectarismo porque ele compromete o senso crítico, 
a capacidade de julgamento e a liberdade de ação do indivíduo. 
Nossos alunos e leitores são pessoas cultas, educadas, lidas e 
viajadas. Em suma, pessoas amadurecidas e lúcidas. Isso é uma 
verdadeira vacina contra seitas, sejam elas de cunho espiritual, 
político, alimentar ou qualquer outro. 

Pleno de coerência, nosso Axioma Número Um, declara laconica-
mente: Não acredite. Não acredite na propaganda, nem nas notícias 
que chegam pelos jornais. Não acredite na informação mais honesta, 
transmitida pela pessoa mais sincera, pois até essa sofreu distorção. 
Não acredite em mim e não acredite no que fala contra mim. Porque 
todas as “verdades” são relativas a uma óptica particular, dependendo 
do observador. Todas as afirmações aureoladas como verdades, 
sofreram as distorções de cultura, neuroses e interesses dos que as 
aceitam como reais. 

Doutrinação não funciona para a nossa proposta. Pessoas suscetíveis a 
aceitar catequese, de quem quer que seja, não são o nosso público. 
Não queremos entre os nossos a síndrome de rebanho. Costumamos 
dizer que não somos nem mesmo ovelhas negras, pois não admitimos 
sequer ser ovelhas. É preciso saber pensar livremente. Livre pensar 
não é sinônimo de questionar compulsivamente. Também por isso, 
não somos ovelhas, nem negras, pois não estamos contestando a 
forma de viver dos outros. Somos adeptos da diversidade de opções e 
da liberdade de escolha.  

O fato de não professarmos nenhum credo, não preconizarmos 
nenhuma terapia, não oferecermos nenhum benefício, torna nossa 



proposta cultural protegida contra qualquer eventual tendência ao 
equívoco. Refiro-me ao fato de que, na minha modesta opinião, o ser 
humano carrega em seu código genético um erro de projeto que o 
induz criar religiões, seitas, fundamentalismos e fanatismos. Só pode 
ser erro de projeto. Não me entenda mal. Não estou criticando as 
religiões. Estou apenas exercendo a observação de uma tendência de 
toda a Humanidade. Por isso, quando na extinta União Soviética a 
religião foi proibida, imediatamente substituiu-a o culto a Stalin. 
As pessoas são assim, precisam cultuar alguma coisa ou pessoa, mesmo 
sob os protestos do objeto do seu culto. Assim foi com Buddha que ao 
morrer, seus discípulos fizeram da sua filosofia uma religião.  

UMA PROPOSTA NÃO-MERCANTILISTA 

Um sistema que adote salas pequenas, poucos alunos por turma, 
não acene com benefícios, cujo site na internet não venda nada e 
ainda permita free download de vários livros, MP3 e webclasses 
tudo gratuito, não pode ser considerada comercial, nem pode ter 
uma política de popularização. 
Também não defendo postura elitista alguma, pois nosso método 
está aberto a pessoas de todos os sexos, credos, etnias e 
nacionalidades. Como os melhores cursos profissionalizantes, 
reservamo-nos o direito de direcionar nossa divulgação ao público 
de adultos jovens e realizar um processo seletivo antes de aceitar a 
matrícula dos candidatos.  
Isso não significa que recusemos quem tiver mais idade. Cerca de 
10% dos nossos alunos estão na faixa dos 50 aos 60 anos. Você 
pode praticar conosco, qualquer que seja o seu ADN (Antiga Data 
de Nascimento)! 
O fato é que ninguém fica sem ser atendido. Independentemente de 
qualquer pagamento, todos os interessados ganham um livro para 
seu esclarecimento. Conclusão: nosso trabalho é o mais 
profissional, sim, porém, o menos comercial, sem dúvida. 
Quando os demais profissionais do Yôga e da Yóga se declaram 
concorrentes do DeRose estão cometendo um erro crasso. É que 



não trabalhamos com o mesmo público, nem temos o mesmo 
escopo, logo, não somos concorrentes.  

Atualmente, nosso website www.uni-yoga.org indica os endereços 
de cerca de centenas de instrutores de diversas linhas de Yôga, 
Yóga, Yoga, Ióga e Ioga, que não fazem parte da nossa 
modalidade. Logo, não somos concorrentes, mas colegas e 
parceiros, trabalhando lado a lado, embora com objetivos diferentes 
e públicos distintos. 

PRÁTICAS ABERTAS AO PÚBLICO 

Paralelamente ao trabalho realizado em nossas escolas, mantemos 
aulas sem custo e abertas a todos em parques, jardins e praias em 
várias cidades do Brasil e em diversos outros países pelos quais o 
nosso método se difundiu. 

 

 
BRASIL 

BAHIA 
 Salvador 

Morro do Cristo - todos os domingos de janeiro até o carnaval, às 17h. 
Depois, as datas são marcadas conforme o calendário local. 

BRASÍLIA 
Distrito Federal 

Parque Olhos d’Água - todos os domingos às 17h. Durante o período em 
que o horário de verão está vigente, a aula ocorre às 18h. 
Parque da Cidade (Parque Dona Sarah Kubtscheck) - um domingo por 
mês, às 17h. Informações: Método DeRose no Parque D. Sarah Kubitschek 

GOIÁS 
Goiânia 

Parque Flamboyant - todos os domingos, às 9h. No gramado do lago. 

PARANÁ 
Curitiba 

Praça da Espanha, todo sábado, às 10h da manhã. Práticas de 45 
minutos com ênfase em alta performance. 

Londrina 
Parque do Lago Igapó - todos os sábados, às 16h. 



RIO GRANDE DO SUL 
Porto Alegre 

No Parcão, terceiro domingo de cada mês, às 11h. 

RIO DE JANEIRO 
Cidade do Rio de Janeiro 

Em frente ao Parque da Catacumba (Corte do Cantagalo), ao lado do 
quiosque “Oke ka baianatem” - um domingo por mês, às 10h. 

SÃO PAULO  
Cidade de São Paulo 

Parque Ibirapuera - todos os sábados, às 9h, na Pça do Porquinho / todos 
os domingos, às 9h na Serraria. 
Parque Villa-Lobos - todos os sábados, às 10h, em frente à Casa do João 
de Barro. 
Parque Burle Marx - 4° domingo de cada mês, às 10h no gramado. 
Praça Buenos Aires - 1° domingo de cada mês, às 11h no gramado.  
Parque Severo Gomes - todos os sábados às 12h30 perto do playground. 

Alphaville 
Esquina entre a Al. Itapecuru e Al. Mamoré - 1º sábado de cada mês, às 
10h. Caso o sábado preceda ou anteceda um feriado, a aula acontece no 
final de semana seguinte. 

Itu 
Gramado do Container Sucos - Um domingo por mês, às 10h. Consultar a 
data no site http://metododeroseitu.com/aulas-abertas/ 

São Bernardo 
Parque Raphael Lazzuri - sempre no último domingo de cada mês, às 
9h30. 

SANTA CATARINA 
Kobrasol 

Duas aulas por mês, às 16h30, nos locais: Feira da Freguesia, Centrinho 
de São José e Food Truck da Beira Mar de São José  
Consultar as datas na página https://www.facebook.com/DeRoseKobrasol 

 
 
 

OUTROS PAÍSES 
 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Parque Lago de Regatas - todos os domingos, às 12h. 
Parque Rosedal de Palermo - todos os sábados às 9:30h. 

 
 



 

FRANÇA 
Paris 

Jardin du Luxembourg - sempre no último domingo do mês, às 12h. Aulas 
somente durante o verão. 

 

ITÁLIA 
Roma 

Parque Villa Ada - dois domingos ao mês, das 11 às 12:30h. Consultar as 
datas no site http://www.metododeroseitalia.com/ 

 
 
 

PORTUGAL 
Cascais 

Parque Marechal Carmona – todos os domingos exceto o primeiro do mês, 
às 10h. Aulas de maio a setembro (exceto no mês de agosto). 

Porto 
Parque da Cidade (junto ao Pavilhão da Água), às 11h aos domingos. 
Aulas de Maio a Setembro. 

 
 
 

As demais cidades e países onde temos escolas e que não constam desta lista estão ausentes porque não 
enviaram as informações solicitadas dentro do prazo da publicação desta edição. 

 
 

 

Comendador DeRose ao lado da Primeira Dama do Estado de São Paulo, Dona Lu Alckmin, numa das 
ações sociais dos nossos instrutores, a Campanha do Agasalho, com a qual colaboramos arrecadando 
dezenas de milhares de casacos, roupas e cobertores em toda a nossa rede de escolas. Além dessa, 
participamos de diversas outras iniciativas em vários estados do Brasil e em outros países.  



AÇÕES SOCIAIS E FILANTROPIA 

Tempos atrás tive uma ideia. Nossa instituição conta com mais de 
cinquenta mil alunos matriculados nas escolas ou associações 
credenciadas e mais de um milhão de alunos informais à distância, 
que estudam pela internet, pelos meus livros, vídeos e CDs sem pagar 
nada, pois podem baixar esse material didático gratuitamente do 
nosso website. Isso representa um exército que se for bem orientado 
pode prestar inestimáveis serviços à comunidade.  
Considerando apenas os alunos formalmente matriculados, se cada um 
doasse um real por mês poderíamos construir várias casas populares 
todos os meses para as populações carentes. Poderíamos construir um 
hospital ou uma escola todos os anos! Mas logo percebi que, embora 
lindo, esse ideal poderia me vulnerabilizar por envolver dinheiro. 
Então optei por outra forma de ajudar os desvalidos. Passei a 
encorajar nossos voluntários a que se engajassem em todas as 
campanhas nacionais, estaduais e municipais, tais como a Campanha 
do Agasalho, Natal sem Fome e a ajuda voluntária a entidades de 
assistência do seu bairro e da sua cidade. Assim, não mexemos com 
dinheiro, mas conseguimos uma participação relevante nas ações 
sociais que já existem. Cultivando o instinto de ajudar, nossos alunos 
começam a tomar iniciativa própria de efetuar donativos, bem como 
visitar orfanatos, asilos e outras instituições para auxiliar no que for 
possível. 
Em Portugal, nossas escolas destinam uma parte da mensalidade de 
cada aluno para a Unicef da União Europeia, o que nos valeu uma 
medalha dessa entidade.  
Em 2007 tive o privilégio de receber o título de Membro Honorário do 
Rotary. Junto a ele, terei a oportunidade de servir bem melhor à 
comunidade. 

 SÓ TENHO UMA ESCOLA, NÃO TRABALHO COM FRANQUIA, 
E NÃO COBRO ROYALTIES 

As Unidades Credenciadas ao meu método (escolas, espaços culturais, 
associações, federações) são todas autônomas e cada qual tem o seu 



proprietário, diretor ou presidente. Eu não trabalho com franquia1. 
Utilizo o sistema de credenciamento de entidades autônomas. Essas 
entidades autônomas não pagam nada ao DeRose, não têm nenhum 
vínculo jurídico, administrativo, fiscal, comercial ou trabalhista com o 
DeRose. 
Então o que eu ganho com isso? Dignidade e um bom nome valem 
mais do que dinheiro. Trata-se de um acordo de cavalheiros. Os 
credenciados nos proporcionam um trabalho sério, o qual beneficia o 
nome; em retribuição têm o direito de usar nos seus produtos a mesma 
marca, que é muito respeitada no Brasil e fora dele. Isso gera um 
círculo virtuoso que acaba beneficiando a todos e estimulando a 
opinião pública a buscar o ensinamento da Nossa Cultura em 
estabelecimentos sérios e em bons livros. 
Eu só tenho uma sede, na Alameda Jaú, 2000, em São Paulo. Levam o 
nome DeRose as entidades (escolas, núcleos, associações, espaços 
culturais, federações) que reconhecem a importância da nossa obra e 
que acatam a metodologia proposta por nós. É como a rede mundial 
de escolas Montessori. São milhares. Nem por isso alguém acha que 
são filiais ou franquias da professora Maria Montessori. 

MANTENDO OS JOVENS LONGE DAS DROGAS 

Se o meu trabalho e o de todas as instituições filiadas ao meu método 
não servisse para mais nada, se não proporcionasse nenhuma outra 
contribuição social, ele seria válido apenas pelo seu aspecto de manter 
milhares de jovens longe das drogas. 

O grande sonho de todo pai ou mãe é ter a certeza de que seu filho ou 
filha está em boa companhia e não vai se envolver com drogas, nem 
sair para a balada conduzido(a) por um amigo alcoolizado na direção 
de um veículo assassino. 

Durante um curso meu, o jovem Vinicius Machado fez uma 
declaração pública que comoveu os presentes: 

– Professor. Quero lhe agradecer, porque você salvou a minha vida. 

                                                
1 Há mais de vinte anos experimentei o sistema de franquia, mas logo verifiquei que não era 
adequado para a minha proposta e nunca mais quis saber de franchising. 



Respondi que ele também estava salvando a vida de muita gente, pois 
também era instrutor da nossa modalidade. Mas Vini explicou: 

– Não. Você salvou mesmo a minha vida. Eu tinha um amigo e 
costumava sair com ele para a night. A gente enchia a cara e saía por 
aí. Hoje, depois da aula, eu estou indo ao velório dele. Encheu a cara, 
bateu com o carro e morreu. Eu podia estar lá, mas estou aqui, vivo. 
Por isso, digo que você salvou, realmente, a minha vida. 

Os pais reconhecem isso. Há tempos, um pai me perguntou como 
conseguimos o que ele nunca havia logrado: como conseguimos que a 
garotada se afaste das drogas, da bebida e até do fumo? 

Na verdade, quem consegue isso é o ambiente saudável, é a boa 
companhia, são os demais jovens com quem o recém-chegado vai 
conviver. Ele vê aquela moçada bonita, corpos sarados, gente alegre e 
feliz. Ele quer participar daquela tribo. Mas para ser aceito pela galera 
tem que ser cara-limpa.  

Fica-nos a sensação de confiança que recebemos dos pais e mães, e o 
sentimento de responsabilidade com que devemos corresponder 
àquele privilégio. Felizmente, cada vez mais pais e mães 
compreendem e apoiam seus filhos para que sigam a profissão que 
tiverem escolhido, ainda que seja a de músico, artista ou instrutor de 
Yôga! 

AO LONGO DE 5000 ANOS MUITA DETURPAÇÃO PODE ACONTECER 

O Yôga tem 5000 anos de existência. Nesses cinco milênios, foi 
desvirtuado sucessivas vezes. Façamos uma comparação. Estamos no 
século XXI da Era Cristã. Muito bem. Existe uma luta chamada 
Capoeira, que é legitimamente brasileira. Tem suas raízes em 
tradições africanas, porém, nasceu no nosso país. Imagine que, 
hipoteticamente, dentro de alguns anos, a Amazônia fosse invadida 
com o pretexto de ocupá-la para salvar tal patrimônio da humanidade 
das mãos desses latino-americanos irresponsáveis que a estão 
destruindo. 

Eles invadem o Brasil que, tal como os drávidas que viviam na Índia 
há 5000 anos, não tem tradição guerreira. Já os invasores, esses sim, 



têm uma história de guerras, conquistas e império, tal como os sub-
bárbaros arianos que invadiram a Índia e cometeram o primeiro 
grande desnaturamento do Yôga. 

Como ocorreu com o Império Romano, que ia incorporando outras 
culturas (ao absorver do Lácio o latim, da Grécia a arquitetura, 
escultura, mitologia etc.), esse novo império absorve a Capoeira. Em 
pouco tempo, digamos, um século, classificam-na como dança 
(“afinal, eles não dançam?”). E a reestruturam, pois isso de bater 
atabaques e tocar um instrumento de cordas com uma corda só é 
muito primitivo. Eliminam os tambores e substituem o berimbau pela 
guitarra eletrobioplásmica, com acompanhamento de “sincretizador” 
(que substituirá o computador, aquela máquina primitiva que vivia 
“dando pau” e pegando vírus). 

Passam-se mil anos. Lá pelo ano 3000 da era Cristã, ocorre outra 
invasão. O Brasil é ocupado por uma terceira etnia e novos Mestres de 
Capoeira introduzem uma codificação que a define como religião 
(“afinal, eles não se benzem antes de jogar?”). Uma dança religiosa, 
uma dança ritual. Surgem mosteiros, templos e igrejas do culto 
Capoeirista. Essa vertente passa a ser conhecida como Capoeira 
Clássica. 

Passado mais um milênio, e em torno do ano 4000, já não se fala a 
mesma língua, nem habita neste território o mesmo povo. 
Surpreendentemente, a Capoeira sobreviveu e tem mesmo um sólido 
sistema cultural que a preserva. Só que agora, após alguns concílios, 
decidiram que Capoeira é uma terapia (“todo o mundo sabe que os 
capoeiristas têm o corpo ‘sarado’, logo, a capoeira sara as 
doenças”). Passa a ser uma dança espiritual terapêutica.  

Mais um milênio se passa. Estamos lá pelo ano 5000 d.C. Ninguém 
mais se lembra das suas origens. Criam mitologias. Surgem versões 
negando que a Capoeira tenha surgido numa nação mítica chamada 
Brasil, a qual teria existido há tanto tempo que caiu no esquecimento. 
Alguns eruditos defendem que a Capoeira teria sido criada pelos 
negros escravos, mas a etnia então dominante nega-o 
peremptoriamente, e ameaça de punição quem se atrever a insistir 
nessa invencionice subversiva. A Capoeira é institucionalizada como 



uma prática para a terceira idade. Torna-se uma dança espiritual 
terapêutica para idosos. 

Outros mil anos são transcorridos. Estamos agora no ano 6000 da Era 
Cristã. Todas as evidências de uma civilização latino-americana 
desapareceram, apagadas intencionalmente pelos cientistas e 
religiosos desse novo período histórico. A opinião pública de então, 
decide que Capoeira é para mulheres, que é ótima para TPM, 
gestação, rugas, celulite, varizes e que rejuvenesce. A Capoeira passa 
a ser classificada como uma dança espiritual, terapêutica, para idosos 
e para mulheres. Quem afirmar que a Capoeira legítima é uma luta, 
destinada a pessoas jovens e saudáveis, passa a ser acusado de 
discriminar os enfermos, os idosos e as mulheres; é acusado de ser 
polêmico; torna-se perseguido e severamente castigado com a 
difamação, a execração e com ameaças de morte. 

Bem, no caso da Capoeira, nós só imaginamos 4000 anos de 
deturpações, do ano 2000 ao ano 6000 d.C. No caso do Yôga, 
precisamos computar mais um milênio de distorções, já que essa 
filosofia conta com cinco mil anos de existência.  

Oh! Céus! Eu disse filosofia? Foi sem querer. Juro. Eu quis dizer uma 
terapia mística, ou uma ginástica esdrúxula, ou o que você preferir.  

UMA QUESTÃO DE PARADIGMA 

Com mais de 50 anos de trabalho nesta área de ensino, cheguei à 
conclusão de que quando usamos o termo “Yôga”, as pessoas 
entendem qualquer coisa, menos Yôga. É como se, ao usar a palavra 
mágica “Yôga”, o usuário disponibilizasse um drive defeituoso para 
ler o arquivo e, como um HD mal programado, não conseguisse 
absorver as informações corretamente. 
Para que ele consiga entender – mais ou menos – o que estamos 
dizendo, precisamos pedir que substitua a palavra Yôga por outra 
como Ballet, Violino, Pintura, Escultura, Aikidô, Capoeira, Golfe ou 
Ginástica Olímpica. Aí o interlocutor nos olha com uma indisfarçável 
perplexidade de quem acabou de despertar e, se for inteligente, 
percebe que estava sendo preconceituoso nas suas interpretações 
anteriores.  



A disciplina e a reverência observadas em uma escola de Aikidô são 
muito semelhantes às que se preconizam em uma escola de Yôga. Mas 
sendo ambiente de Yôga, tais atitudes são tachadas de misticismo. No 
âmbito das artes marciais, ao contrário, as mesmas atitudes são 
admiradas e elogiadas como exemplos de seriedade, ordem e bom 
comportamento. 
O Mestre de Capoeira é respeitado em seu título, mas o Mestre de 
Yôga tem que amargar as insolências de certas pessoas que se sentem 
incomodadas com o nome da sua profissão, seu grau legitimamente 
conquistado, pessoas essas que recusam-se petulantemente a lhe 
conceder o mesmo tratamento que confeririam a um Mestre de 
Jangada ou a um Mestre de Xadrez. 
Uma das circunstâncias mais surrealistas é quando a Imprensa vem 
nos entrevistar sobre Yôga e não nos deixa falar de Yôga. Quer que 
respondamos perguntas sobre amenidades, celulite, terapia, 
misticismo, religião, zen e tudo o que o Yôga não é. Quando 
começamos a dissertar sobre o fascinante e expressivo universo do 
Yôga como uma cultura abrangente que está arrebatando o interesse 
de milhões de jovens em tantos países, proporcionando refinamento, 
aprimoramento pessoal e evolução interior, bem... aí o jornalista não 
escreve nada do que o entrevistado declarou e completa as lacunas por 
conta própria com os lugares-comuns que o editor-chefe lhe 
incumbira. 
As pessoas entendem por Yôga algo que o consumidor faz dentro da 
sala de uma academia: uns respiratórios, umas técnicas esdrúxulas, 
uns relaxamentos. Nós entendemos por Yôga toda uma cultura muito 
mais abarcante, que inclui tudo o que façamos no trabalho, no esporte, 
nos estudos, na arte, nas relações afetivas, no relacionamento social, 
na alimentação e nos hábitos de vida. Então, quando aludimos ao 
Yôga, não estamos nos referindo à mesma coisa que nosso 
interlocutor está escutando. Assim sendo, se as pessoas percebem por 
Yôga outra coisa, a solução é evitar esse termo para minimizar os mal-
entendidos. De que chamar, então, isso que nós chamamos de Yôga, 
mas que a população não compreende dessa forma?  



Os candidatos, quando nos procuram, não estão interessados em 
paliativos para mascarar as mazelas do trivial diário. Eles estão 
interessados em absorver uma cultura. 
Os que me leem e assistem às minhas aulas reeduco-os para que se 
tornem pessoas melhores, mais polidas, mais viajadas, mais refinadas, 
mais civilizadas, mais cultas, que aprimorem até sua linguagem e suas 
boas maneiras. Sugiro uma revolução comportamental, propondo uma 
forma mais sensível e amorosa de relacionamento com a família, com 
o parceiro afetivo, com os amigos, com os subordinados e com os 
desconhecidos. Recomendo que eventuais conflitos sejam 
solucionados elegantemente, sem confrontos. De quebra, ensino como 
respirar melhor, como relaxar, como concentrar-se e cultivar a 
qualidade de vida, proporcionando condições culturais e sociais para 
que os jovens se mantenham longe das drogas, do fumo e do álcool. 
Tudo isso junto, em última análise, conduz ao autoconhecimento. 
“Ah! Mas isso não é Yôga!” Concordo.  Isso é o Método DeROSE. 

APÓS TRABALHAR 50 ANOS COM YÔGA, FUI  MAIS ALÉM 

Ao comemorar minhas bodas de ouro, em 2010, na carreira de 
professor dessa filosofia hindu, percebi que precisava avançar mais. 
Após 25 anos de viagens à Índia, tendo sido o primeiro a introduzir o 
Yôga nas universidades federais, estaduais e católicas do Brasil, desde 
a década de 19702, bem como em universidades de outros países da 
América e da Europa, senti que minha experiência de vida como 
magister recomendava uma mudança de abordagem. Era preciso 
ampliar o campo de atuação do que ensinava. 

                                                
2 O Yôga foi introduzido por este autor nas universidades como curso de extensão 
universitária para formação de instrutores de Yôga. Os primeiros cursos foram na 
década de 1970, na PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Federal 
de Minas Gerais, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná e Federal de 
Santa Catarina. Na década seguinte, expandimos para a Federal do Rio de Janeiro, 
PUC da Bahia, PUC de Minas Gerais, PUC do Rio Grande do Sul, Federal do 
Ceará, Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Maranhão, Federal do Piauí, 
Federal de Pernambuco e Federal do Pará. Na década de 1990, introduzi o curso de 
formação de instrutores na Universidade do Porto e Universidade Lusófona, de 
Lisboa, e Universidade Tecnológica Nacional, da Argentina.  



Depois de tantas décadas transitando pelo ambiente do Yôga, 
convivendo com tanta, mas tanta gente do métier, vi que, se algo não 
mudasse, ficaríamos patinando no mesmo lugar. 

O YÔGA NÃO FUNCIONA 
Depois de meio século ensinando essa matéria, cheguei à 
surpreendente conclusão de que o Yôga não funciona.  

SEM REEDUCAÇÃO COMPORTAMENTAL, NÃO FUNCIONA 
Para funcionar, o Yôga, precisa que você adote os conceitos de 
reeducação comportamental. Sem mudar sua atitude, sem um bom 
relacionamento humano e sem um bom relacionamento afetivo, 
sem melhorar sua alimentação, sem eliminar o uso do fumo, do 
álcool e das drogas, o Yôga não funciona.  
Não funciona porque o praticante não consegue alcançar o samádhi se 
continuar sendo mesquinho, sem mudar o seu comportamento, sem 
amainar o seu ego. Você acharia possível alguém conseguir a evolução 
interior se continuasse alimentando ressentimento e ódio contra os 
professores de outras modalidades de Yôga? Seria coerente esperar 
evolução espiritual quem fala de Deus, amor, perdão, tolerância, não-
agressão, mas continua falando mal dos que ensinam outro tipo de 
Yôga? E passando adiante as mentiras não comprovadas sobre o 
trabalho ou sobre a vida pessoal de outros Mestres, por inveja ou por 
motivo de concorrência profissional? Acha que está evoluído 
espiritualmente quem passa adiante o que “ouviu falar”, alimentando 
um círculo vicioso de maldade e maledicência que suja e compromete 
a sua credibilidade e a do Yôga? Claro que não! 
Obter flexibilidade, tônus muscular, melhorar o rendimento nos 
esportes, nos estudos e no trabalho, superlativar a vitalidade e tudo o 
mais que nós já sabemos, são apenas efeitos colaterais positivos da 
prática.  
Como está explicado no capítulo Efeitos da etapa inicial do SwáSthya 
Yôga, esses resultados são meras consequências, migalhas que caem 
da mesa e não a meta em si.  



Yôga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza 
ao samádhi. Ou seja, ele pode ser qualquer coisa3, mas precisa ser 
estritamente prático, porque o darshana em questão não tem teoria4. E 
tem que ter a proposta de conduzir à meta do Yôga, o samádhi5.  
Ora, esse estado de megalucidez denominado samádhi não pode ser 
conquistado por alguém que não consiga sequer ser equilibrado 
emocionalmente, alguém que se desentenda com o colega ou com o 
cônjuge, alguém que brigue com os outros na rua ou em casa. Não 
pode ser alcançado por alguém que, na aula, faz meditação e põe as 
mãos “em prece” com cara de santo arrependido e, quando termina a 
aula, humilha o empregado, porteiro, motorista, amigo, desamigo, 
conhecido, desconhecido, namorado, ex-namorado, cliente, 
fornecedor etc. 
Noutras palavras, cheguei à amarga conclusão de que sem aplicar os 
conceitos comportamentais de reeducação, o Yôga não funciona 
porque não leva à sua meta, que é o samádhi.  
Eu já havia concluído isso há muito tempo, tanto que tinha publicado 
nos meus livros, desde a década de 1990, insistentes apelos a que 
todos participassem das atividades culturais como meio para 
compartilhar, pela convivência, um código comportamental e de 
valores. Mas os praticantes e instrutores daquela época não queriam 
saber. Estavam sofrendo paralisia de paradigma, pois entraram nas 
nossas escolas pelo canal da palavra Yôga e achavam que essa coisa 
deveria consistir apenas em uns contorcionismos exóticos e uns 
relaxamentos. Achavam que não tinha nada que interferir com o 
comportamento.  

                                                
3 Pode ser uma metodologia corporal ou mental; pode ser devocional ou ao contrário; pode ser 
espiritualista ou não; pode ser algo que se alcance com mantras, ou com meditação, ou com 
qualquer outra técnica. 
4 O que nós autores escrevemos nos nossos livros pode ser a fundamentação do Yôga 
segundo o Sámkhya ou segundo o Vêdánta; pode ser a história, a nomenclatura, as regras, a 
casuística, as opiniões do autor; pode ser a explicação da prática; ou, até mesmo, as mesclas 
que alguns escritores fazem com outras coisas que nada têm a ver com o Yôga. Existe muita 
salada mista nos livros que pretendem dissertar sobre o tema.  
5 Quem disse que essa é a meta? Quem afirmou isso foi o codificador do Yôga Clássico, o 
sábio Pátañjali, em sua obra do século III antes de Cristo. É o fim último a ser alcançado. Por 
quê? Porque a meta é a expansão da consciência que proporciona o autoconhecimento. 



Então, por uma sincronicidade, floresceu, oficialmente, na França, o 
DeROSE Method6. A partir de então, como era outro produto cultural, 
as pessoas não só aderiram às atividades sociais como também 
manifestaram sua alegria por elas existirem nas nossas escolas. Como 
assim, outro produto? Não mudamos apenas o nome e continuamos 
ensinando a mesma coisa? Não! 

DeROSE METHOD NÃO É YÔGA COM OUTRO NOME 
Há quase dez anos, já não atuo mais na área profissional de Yôga. 
Atualmente trabalho com o DeROSE Method. Será que o Método é 
Yôga com outro nome? Não. DeROSE Method é outra coisa. Vou 
demonstrar o que acabo de dizer. 
Por definição, “Yôga é qualquer metodologia estritamente prática 
que conduza ao samádhi”. Ora, o DeROSE Method transcendeu o 
“estritamente prático”. No momento em que os conceitos de 
reeducação comportamental ocupam mais de 80% do tempo do 
praticante durante o seu dia, restam menos de 20% para a prática 
regular convencional. Logo, o Método não é estritamente prático. 
Consequentemente, não é Yôga. 
Não abandonei o Yôga. Ele está preservado intacto como parte do 
Método. Mas o segmento profissional em que nos inserimos já não é 
mais restrito a essa filosofia, nem está mais sujeito aos estereótipos 
que lhe foram impostos pela opinião pública ocidental. 
Ao nosso acervo acrescentamos um formidável patrimônio de 
conceitos comportamentais aplicáveis ao mundo real do praticante: à 
sua profissão, à sua faculdade, ao seu esporte, à sua família, ao seu 
relacionamento afetivo. 

EU ENSINEI YÔGA DESDE ANTES DE VOCÊ NASCER 
TALVEZ, DESDE ANTES DE O SEU PAI NASCER. 

Fui um dos introdutores do Yôga no Brasil (1960), um dos primeiros 
autores (1969), uma das primeiras escolas (1964) e o primeiro a 
introduzir o Yôga nas universidades federais e PUCs (1979). Sou o 

                                                
6 Na França, surgiu com o nome de Méthode DeROSE. 



mais antigo, ainda vivo, dos professores e escritores de Yôga do 
Brasil. Ao longo de 25 anos de viagens de estudos à Índia – onde 
aprofundei o conhecimento do Yôga tradicional nos Himálayas – e 
mais de 50 anos de magistério no Brasil e noutros países, com toda 
essa carga de experiência, meu método de Yôga foi evoluindo e se 
transformando noutra coisa. Por isso, quando meus colegas de outras 
correntes começaram a me alertar que aquilo já não era mais Yôga, 
era outra coisa, eu concordei. Coincidentemente, uma das nossas 
escolas em Paris pediu para não usar mais o nome de Yôga. Pediu 
para usar o meu nome, que é francês. Assim, surgiu na França, la 
Méthode DeROSE. Dali, o Método foi para a Inglaterra, onde recebeu 
o nome DeROSE Method, o qual se tornou a marca internacional. 
Portanto, está com a razão quem afirma que o DeROSE Method não é 
Yôga. Não é mesmo. 

Durante toda essa trajetória de mais de meio século e vinte livros 
escritos, nós não falávamos de DeROSE Method. Começamos a 
mencioná-lo, em torno de 2006. Quem se referia ao "Método 
DeRose", eram os professores e praticantes de outras modalidades. 
De fato, foram eles que nos incentivaram a utilizar a marca que 
surgiu em Paris. A partir de 2008 fomos importando aos poucos esse 
nome para o Brasil. 

QUANDO SURGIU O DeROSE METHOD 
Ocorreu uma lenta transição – de quase 50 anos – do trabalho com 
Yôga para o trabalho com o Método. Podemos declarar que o DeROSE 
Method foi importado da França porque foi nesse país que primeiro 
começou a ser utilizado como marca. Dali, foi para a Inglaterra, 
depois para Portugal e, só então, para o Brasil, onde chegou como 
marca em 2008. 
No entanto, também podemos declarar que o Método surgiu em 1960, 
porque desde que ministrei naquele ano as minhas primeiras aulas, os 
ensinantes de outras linhas referiram-se ao meu trabalho como “o 
método do DeRose” uma vez que, já de início, era muito diferente da 
versão moderna e utilitária que conheciam como Yôga. Todos, menos 
eu, se referiam ao nosso trabalho por aquele nome. Gradualmente, fui 
acatando essa nomenclatura. Porém, não queria aplicá-la às aulas de Yôga. 



Então, fui enfatizando progressivamente os conceitos de reeducação 
comportamental. Não subtraímos nada. Agregamos muita coisa. 

O QUE É O DeROSE METHOD 
O DeROSE Method é uma proposta de boas coisas: boa qualidade de 
vida, boas maneiras, boas relações humanas, boa cultura, boa 
alimentação, boa forma, bom ambiente e bons ideais. 
O DeROSE Method é recomendável ao público masculino, mas 
também pode ser praticado por ambos os sexos. 
No início, o aluno aprende as técnicas. Depois, assimila a filosofia 
comportamental. No primeiro momento, aplicamos a reeducação 
respiratória, as técnicas orgânicas, exercícios de concentração e de 
gerenciamento do stress. Depois, à medida que o praticante vai se 
entrosando, avança para o Método propriamente dito e começa a conhecer o 
que o diferencia do Yôga: os conceitos comportamentais que vão mudar a 
sua vida. 

O DeROSE METHOD NÃO SERVE COMO TERAPIA 

O Método não é recomendado aos portadores de problemas 
psicológicos, psiquiátricos ou neurológicos. Também não é indicado 
para crianças, nem para idosos, nem para gestantes, nem para 
enfermos. Nem para quem venha buscando solução para tipo algum de 
problema. Nem para quem busque equilíbrio ou relaxamento. 
Portanto, quem ensina Yôga não deve nos considerar como 
concorrentes, já que não trabalhamos com a mesma coisa nem com o 
mesmo público.  

NOSSA PROPOSTA CULTURAL 

Nossa Cultura é uma reeducação comportamental que contempla 
especialmente o bom relacionamento entre os seres humanos e tudo o 
que possa estar associado com isso. Ao cultivar essa reeducação, estamos 
incorporando em nossa maneira de viver os “padrões de comportamento, 
crenças, conhecimentos, costumes etc.”, que nos distinguem. O DeROSE 
Method visa a tornar as pessoas melhores, mais polidas, mais viajadas, 



mais refinadas, mais civilizadas, mais cultas, que aprimorem até sua 
linguagem e suas boas maneiras.  

Propomos uma forma mais sensível e amorosa de relacionamento com 
a família, com o parceiro afetivo, com os amigos, com os 
subordinados e com os desconhecidos. Recomendamos que eventuais 
conflitos sejam solucionados elegantemente, sem confrontos. De 
quebra, ensinamos como respirar melhor, como implementar sua 
vitalidade, como concentrar-se e cultivar a qualidade de vida, 
proporcionando condições culturais e sociais para que os jovens se 
mantenham longe das drogas, do fumo e do álcool. Por isso, a maior 
parte dos nossos alunos é constituída por homens entre dezoito e trinta 
e poucos anos. Porque os jovens aceitam melhorar, até mesmo como 
um desafio fascinante. Já os “nem-tão-jovens” não querem mudar os 
seus hábitos e costumes.  

O MÉTODO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO  
DO MUNDO  

As técnicas aprimoram o indivíduo, porém os conceitos permitem 
mudar o mundo, criando ondas de choque com as quais o praticante 
do DeROSE Method influencia, mediante o exemplo de bons hábitos, 
primeiramente, o círculo familiar; depois, o círculo de amigos e 
colegas de trabalho, de faculdade, de esporte; por último, o círculo das 
pessoas com as quais nós cruzamos na nossa vida, inclusive os 
clientes, os fornecedores e os desconhecidos. 
É que as técnicas só beneficiam quem decidiu praticar formalmente o 
Método, senta e faz os exercícios. Mas esse praticante, quando 
incorpora os conceitos, contagia os familiares e os amigos que acabam 
praticando a Nossa Cultura. É o marido ou esposa; é o filho, ou o pai, 
ou o irmão o qual supõe que "ainda" não aderiu ao DeROSE Method 
porque não colocou um rótulo. No entanto, já absorveu o lifestyle, o 
modus vivendi, adotou hábitos, atitudes, comportamentos saudáveis 
que são o cerne do nosso Método. 



OS CONCEITOS SÃO TRANSMITIDOS PELO EXEMPLO,  
NA CONVIVÊNCIA 

Como não fazemos doutrinação, o ensinamento dos conceitos de 
reeducação comportamental só pode ser passado pela convivência nas 
atividades culturais e sociais preconizadas pelo Método, a saber: 
reuniões para estudo, leitura, tertúlias, saraus, mostras de vídeo, 
degustação, cursos, festas, eventos, passeios, viagens, festivais, 
concertos, exposições, jantares, teatro, entre várias outras. Nessas 
atividades culturais o aluno novo observa e aprende como os mais 
antigos se comportam. Nota que ninguém fuma, nem toma álcool, 
nem usa drogas. Percebe que nossa maneira de agir e de lidar com as 
pessoas é extremamente educada, afetuosa e que cultivamos as boas 
relações humanas como estilo de vida. Dessa forma, os instrutores que 
só ensinarem a prática regular, mas não incentivarem seus alunos a 
participar das atividades culturais não estarão ensinando o DeROSE 
Method. 

QUEM PODE ENSINAR O MÉTODO 
O Método, em si, qualquer pessoa pode compartilhar e, de fato, é o 
que fazem os nossos alunos aos seus familiares e amigos. No entanto, 
só está autorizado a utilizar o Nome e a Marca DeROSE Method® ou 
Método DeROSE® quem tiver sido autorizado em contrato legal. 
Noutras palavras, a divulgação dos conceitos comportamentais que 
preconizamos pode e deve ser feita por qualquer praticante ou 
simpatizante. Mas ninguém pode declarar em seu site, blog ou redes 
sociais, impressos, cartazes, cartões de visita, letreiros, por nenhum 
meio, nem mesmo verbalmente que ensina o DeROSE Method, a 
menos que seja Empreendedor do DeROSE Method, formado, 
revalidado e vinculado a uma entidade certificada para a utilização de 
dita Marca.  

NOSSA REDE ALL OVER THE WORLD 
Centenas de escolas independentes adotam o DeROSE Method em 
vários estados do Brasil, França, Inglaterra, Escócia, Itália, Espanha, 
Portugal, Suíça, enfim, na maioria dos países da Europa Ocidental e 
também nos Estados Unidos (inclusive no Hawaii), Argentina, Chile 



etc. Se você estiver inscrito em qualquer uma das Unidades 
Credenciadas, terá o direito de frequentar várias outras quando em 
viagem (conveniência esta sujeita à disponibilidade de vaga), desde 
que comprove estar em dia com a sua unidade de origem e apresente 
os documentos solicitados. 

ONDE ENCONTRAR MAIS SOBRE OS CONCEITOS 

COMPORTAMENTAIS 

Os conceitos são expostos nos nossos livros: 
Método de Boas Maneiras – Selo Editorial Egrégora 
Método de Boa Alimentação – Selo Editorial Egrégora 
Método para um Bom Relacionamento Afetivo – Selo Editorial Egrégora 
Anjos Peludos – Método de educação de cães – Selo Editorial Egrégora 
Eu me lembro... – Selo Editorial Egrégora 
Quando é Preciso Ser Forte – Selo Editorial Egrégora 

ONDE OBTER MAIS ESCLARECIMENTOS 
http://derose.co/inspiresuaessencia 
http://derose.co/entrevistaestadao 
http://derose.co/conversascomrumo 
 

As pessoas não sabem o que querem  
até você mostrar a elas. 

Steve Jobs. 

 

 

 

 

As pessoas, quando estão sedentas no deserto,  
sem água, não bebem areia por estar sedentas.  

Elas bebem areia porque não sabem a diferença. 
Michael Douglas na pele do personagem 

Andrew Shepherd 
Presidente dos Estados Unidos 

“The American President” 
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UM REGISTRO HISTÓRICO DO YÔGA NO BRASIL 
Texto resumido. 

“Chamam-me Mestre, chamam-me Doutor, 
 tenho milhares de discípulos, mas tudo isso é vão.”  

Fausto, de Von Goethe 

Em 1960, DeRose começou a lecionar gratuitamente numa conhecida 
sociedade filosófica, tornando-se assim um dos primeiros professores de 
Yôga do Brasil.  
Em 1964, fundou o Instituto Brasileiro de Yôga, no qual conseguiu 
conceder centenas de bolsas de estudo, mantendo mais da metade dos 
alunos em regime de gratuidade total de 1964 a 1975.  
Em 1966, realizou a primeira aula gravada no mundo com uma aula 
completa de Yôga. Antes disso só havia gravações com relaxamento. 
Em 1969, publicou o primeiro livro (Prontuário de Yôga Antigo), que foi 
elogiado pelo próprio Ravi Shankar, pela Mestra Chiang Sing e por 
outras autoridades. 
Em 1974, viajou por todo o país ministrando cursos e percebeu que a 
maior parte dos professores era constituída por gente muito boa e que estava 
ansiosa por acabar com a desunião reinante entre aqueles que pregavam a 
paz e a tolerância. Estavam todos querendo que surgisse uma instituição que 
os congregasse e conciliasse. Pediu que esperassem sua volta da Índia para 
fundar o movimento de união de todas as modalidades. 
Em 1975, foi à Índia pela primeira vez. Retornaria aos Himálayas durante 24 
anos. Estudou com Krishnánanda, Nádabrahmánanda, Turyánanda, 
Muktánanda, Yôgêndra, Dr. Gharote e outros. Segundo os hindus, eles foram 
os últimos Grandes Mestres vivos, os derradeiros representantes de uma 
tradição milenar em extinção. Quando voltou da primeira viagem à Índia, 
sentiu muito mais força, agora investido da bênção dos Mestres e do poder 
milenar dos Himálayas. Com essa energia fundou a União Nacional de Yôga, a 



primeira entidade a congregar instrutores e escolas de todas as modalidades de 
Yôga, sem discriminação. Desencadeou uma grande corrente de apoio por 
parte dos colegas de diversos ramos de Yôga. Isso coincidiu com a cessação 
dos exames pela Secretaria de Educação do Estado da Guanabara, o que, 
forçosamente, levantou o outro braço da balança, projetando o Prof. DeRose 
como preparador dos futuros instrutores. Estava sendo lançada a sementinha 
da Primeira Universidade de Yôga do Brasil, que surgiria duas décadas depois, 
em 1994. 
A partir da década de 1970, introduziu os Cursos de Extensão 
Universitária para a Formação de Instrutores de Yôga em praticamente 
todas as Universidades Federais, Estaduais e Católicas do Brasil, 
daquela época.  

Em 1976, implantou o Curso de Formação de Professores de Yôga na 
Universidade na Universidade Espírita de Curitiba (documentação 
comprobatória no livro “Quando é Preciso Ser Forte”, 44a. edição). 
Em 1978, o Prof. DeRose liderou a campanha pela criação e divulgação 
do Primeiro Projeto de Lei visando à Regulamentação da Profissão de 
Professor de Yôga, o qual despertou viva movimentação e acalorados 
debates de Norte a Sul do país.  
Em 1980, começou a ministrar cursos na própria Índia e a lecionar 
regularmente para instrutores de Yôga na Europa (o primeiro curso 
havia sido em Paris, 1975).  
Em 1982, realizou o Primeiro Congresso Brasileiro de Yôga. Ainda em 
82, lançou o primeiro livro voltado especialmente para a orientação de 
instrutores, o Guia do Instrutor de Yôga; e a primeira tradução do Yôga 
Sútra de Pátañjali, a mais importante obra do Yôga Clássico, já feita 
por professor de Yôga brasileiro. 
Em 1994, completando 20 anos de viagens à Índia, fundou a Primeira 
Universidade de Yôga do Brasil e a Universidade Internacional de 
Yôga em Portugal.  
Em 1997, DeRose lançou os alicerces do Conselho Federal de Yôga e do 
Sindicato Nacional dos Profissionais de Yôga. Pouco depois, retirou-se e 
entregou a direção do Conselho aos colegas de outras modalidades de Yôga a 
fim de tranquilizá-los no sentido de que não pretendia ser presidente dessa 
instituição e muito menos usá-la para benefício próprio. 
Em 1998, DeRose foi citado nos Estados Unidos por Georg Feuerstein 
no livro The Yoga Tradition. 



Em 2000, vários pensamentos de DeRose são citados no livro Duailibi das 
Citações, do publicitário Roberto Duailibi, da DPZ. 
Em 2002, abandonou qualquer participação ativa na luta pela 
regulamentação. Tomou essa decisão para que os colegas de outras 
linhas de Yôga, Yóga, Yoga ou ioga ficassem bem à vontade para 
assumir a liderança e decidir, eles mesmos, como querem que seja 
realizada a tão importante regulamentação da profissão de instrutor de 
Yôga. 
Em 2003, DeRose foi referido novamente por Georg Feuerstein no livro 
The Deeper Dimension of Yoga, Shambhala Publications, Inc. 
Em 2007, publicou a obra mais completa sobre esta filosofia em toda a 
História: o primeiro Tratado de Yôga escrito no mundo, com cerca de 
mil páginas e mais de duas mil fotografias. 
Em 2008, o primeiro Curso Superior de Yôga do Brasil, sequencial, foi 
promovido por nós na Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(documentação comprobatória no livro “Quando é Preciso Ser Forte”, 
44a. edição). 
Em 2009, DeRose é citado no livro Paris Yoga, de Lionel Paillès, 
Editora Parigramme. 
Em 2009, DeRose é citado pela revista Time Out, de New York. 
Em 2010, DeRose é citado diversas vezes no livro Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, do Prof. Hamurabi Messeder. 
Em 2010 recebeu o título de Professor Doutor Honoris Causa pelo 
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. 
Em 2011, DeRose é citado em uma extensa reportagem do jornal 
londrino Evening Standard de 23 de fevereiro de 2011, sobre o 
crescimento do DeROSE Method na Inglaterra. 
Em 2012 é citado e homenageado em um livro publicado na França, 
intitulado Le Yôga est un jeu, de Éric Marson et Jaime F. Gamundì 
Montserrat, publicado pela Editora Librio. 
No Brasil, por lei estadual, a data do aniversário do Prof. DeRose, 18 de 
fevereiro, foi instituída como o Dia do Yôga em 14 ESTADOS: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Amapá e mais o 
Distrito Federal. 



Atualmente, DeRose comemora mais de 30 livros escritos, publicados em 
vários países e mais de um milhão de exemplares vendidos. Por sua 
postura avessa ao mercantilismo, conseguiu o que nenhum autor obtivera 
antes do seu editor: a autorização para permitir free download de vários 
dos seus livros pela internet em português, espanhol, alemão e italiano, e 
disponibilizou dezenas de webclasses gratuitamente no site 
www.MetodoDeRose.org, site esse que não vende nada. 
Todas essas coisas foram precedentes históricos. Isso fez de DeRose o 
mais citado e, sem dúvida, o mais importante escritor do Brasil na área de 
autoconhecimento, pela energia incansável com que tem divulgado a 
filosofia hindu nos últimos quase 60 anos em livros, jornais, revistas, 
rádio, televisão, conferências, cursos, viagens e formação de novos 
instrutores. Formou mais de 10.000 bons instrutores e ajudou a fundar 
milhares de espaços de cultura, associações profissionais, Federações, 
Confederações e Sindicatos. Hoje tem sua obra expandida por: 
Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Escócia, Itália, 
Luxemburgo, Indonésia, Estados Unidos (incluindo o Havaí) etc. 
A partir de 2014, o Comendador DeRose decidiu comunicar a todos que 
estava se retirando do segmento profissional do Yôga e passou a dedicar-
se a outra atividade: o DeROSE Method – que não é Yôga.  

FORA DO AMBIENTE DO YÔGA 
Pobre do homem que é conhecido por todos, 

 mas não se conhece a si mesmo. 
Francis Bacon 

RECONHECIMENTO PELA 

Assembléia Legislativa, Governo do Estado, Defesa Civil, Câmara 
Municipal, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Rotary, Associação 
Paulista de Imprensa, Câmara Brasileira de Cultura, Ordem dos 
Parlamentares do Brasil,  ABFIP ONU Brasil, OAB etc. 

Comemorando 40 anos de carreira no ano 2000, recebeu em 2001 e 2002, o 
reconhecimento do título de Mestre (não-acadêmico) e Notório Saber pela 
FATEA – Faculdades Integradas Teresa d’Ávila (SP), pela Universidade 
Lusófona, de Lisboa (Portugal), pela Universidade do Porto (Portugal), 
pela Universidade de Cruz Alta (RS), pela Universidade Estácio de Sá 
(MG), pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus (SP), pela Câmara 
Municipal de Curitiba (PR). 



Em 2001, recebeu da Sociedade Brasileira de Educação e Integração a 
Comenda da Ordem do Mérito de Educação e Integração.  
Em 2003, recebeu outro título de Comendador, agora pela Academia 
Brasileira de Arte, Cultura e História. Mais tarde, receberia o grau de 
Comendador pela Ordem do Mérito Polícia Judiciária. 
Em 2004, recebeu o grau de Cavaleiro, pela Ordem dos Nobres 
Cavaleiros de São Paulo, reconhecida pelo Comando do Regimento de 
Cavalaria Nove de Julho, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  
 

 
 

Comendador DeRose recebendo a Medalha da Paz, da ABFIP ONU Brasil, em 2006. 
 

Em 2006, recebeu a Medalha Tiradentes, pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, e a Medalha da Paz, pela ABFIP ONU Brasil. No 
mesmo ano, recebeu o reconhecimento do título pela Câmara Brasileira de 
Cultura, pela Universidade Livre da Potencialidade Humana, e o Diploma 
do Mérito Histórico e Cultural, no grau de Grande Oficial. Foi nomeado 
Conselheiro da Ordem dos Parlamentares do Brasil.  
Em 2008, recebeu a Láurea D. João VI, em comemoração aos 200 anos da 
Abertura dos Portos. No seu aniversário, dia 18 de fevereiro, recebeu, da 
Câmara Municipal, o título de Cidadão Paulistano. Em março, foi agraciado, 
pelo Governador do Estado de São Paul,o com o Diploma Omnium Horarum 
Homo, da Defesa Civil. Neste mesmo ano, recebeu a Cruz da Paz dos 



Veteranos da Segunda Guerra Mundial, a Medalha do Mérito da Força 
Expedicionária Brasileira, a Medalha MMDC, pelo Comando da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, a Medalha do Bicentenário dos Dragões da 
Independência do Exército Brasileiro e a Medalha da Justiça Militar da União. 
Em novembro de 2008, foi nomeado Grão-Mestre Honorário da Ordem do 
Mérito das Índias Orientais, de Portugal. 
Em virtude das suas atuações nas causas sociais e humanitárias, no dia 2 de 
dezembro, recebeu uma medalha da Associação Paulista de Imprensa. No dia 4 
de dezembro, foi agraciado com a medalha Sentinelas da Paz, pela A. Boinas 
Azuis da ONU de Joinville, Santa Catarina. No dia 5 de dezembro, recebeu, na 
Câmara Municipal de São Paulo, a Cruz do Reconhecimento Social e Cultural. 
No dia 9 de dezembro, recebeu, no Palácio do Governo, a medalha da Casa 
Militar, pela Defesa Civil, em virtude da participação nas várias Campanhas 
do Agasalho do Estado de São Paulo e na mobilização para auxiliar os 
desabrigados da tragédia de Santa Catarina. No dia 22 de dezembro, recebeu 
mais um diploma de reconhecimento da Defesa Civil, no Palácio do Governo. 

 

 
 

Comendador DeRose recebendo a Medalha Marechal Falconière, em 2007. 
Na foto, também estão sendo agraciados o Coronel Ventura, Presidente da 
Sociedade Veteranos de 32; o Coronel Mendes, do Grande Oriente do Brasil; e o 
Prior Knight Grand Cross of Justice, Dr. Benedicto Cortez, da The Military and 
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. 



 
 

Comendador DeRose recebendo a Medalha Internacional dos Veteranos das  
Nações Unidas e dos Estados Americanos, em 2007, das mãos do Coronel Lemos. 

 

Em janeiro de 2009, recebeu o diploma de Amigo da Base de 
Administração e Apoio do Ibirapuera, do Exército Brasileiro. 

Em 2010, recebeu o título de Professor Doutor Honoris Causa pelo 
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. 

DeRose é apoiado por um expressivo número de instituições 
culturais, acadêmicas, humanitárias, militares e governamentais, 
que reconhecem o valor da sua obra e tornaram-no o preceptor de 
Yôga mais condecorado no Brasil com medalhas, títulos e 
comendas. Contudo, ele sempre declara:  

 “As honrarias com que sou agraciado, de tempos em tempos, 
tratam-se de manifestações do respeito que a sociedade presta a 
esta filosofia e ao trabalho de todos os profissionais desta área. 
Assim, sendo, quero dividir, com você, o mérito deste 
reconhecimento.” 



 
 

Comendador DeRose no Museu da Marinha do Brasil, recebendo a Láurea D. João VI,  
em comemoração aos 200 anos da Abertura dos Portos, em 2008. 

 

 
Na Câmara Municipal de São Paulo, o Comendador DeRose recebeu o título de 
Cidadão Paulistano, no dia 18 de fevereiro de 2008. Na foto, da esquerda para a 
Direita: Comendador DeRose; o Presidente do Rotary São Paulo Morumbi, Dr. 
Gianpaolo Fabiano; o Presidente da Ordem dos Parlamentares do Brasil, Deputado 
Dr. Dennys Serrano; o Vereador José Rolim; o Presidente da Associação Brasileira 
dos Expedicionários das Forças Internacionais de Paz da ONU, Dr. Walter Mello de 
Vargas; e o Coronel Alvaro Magalhães Porto, Oficial do Estado Maior do Comando 
Militar do Sudeste. 



 
O Comendador recebendo, em 2005, a medalha comemorativa aos 25 anos de 
DeRose em Portugal. Da esquerda para a direita: o escultor Zulmiro de Carvalho, os 
professores Luís Lopes, DeRose, António Pereira e o Vereador da Câmara 
Municipal de Gondomar, Fernando Paulo.  

 

 
Comendador DeRose na solenidade de recebimento da Medalha MMDC,  

dos Veteranos de 32, em 2008. 
 



 
Comendador DeRose recebendo a  

Medalha do Bicentenário dos Dragões da Independência, em 2008. 

 

 
Comendador DeRose, recebendo a Medalha da Justiça Militar da União, em 2008. 



 

Comendador DeRose com o Prior Knight Grand Cross of Justice, Dr. Benedicto  
Cortez, da The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, ambos 
com a Medalha da Justiça Militar da União. 

 

 
Comendador DeRose, portando o Colar José Bonifácio e outras comendas, com 
Fernanda Neis, no evento de congraçamento e premiação aos melhores 
profissionais do ano de 2008, realizado pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e 
História. 



 
Comendador DeRose presidindo a Mesa de Honra, no evento de congraçamento e 
premiação aos melhores profissionais do ano de 2008. 
 

 
Comendador DeRose recebendo o Diploma de Conselheiro  

da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História 



 

Comendador DeRose discursando no Palácio do Governo, em 2009, após receber a  
Medalha da Casa Militar, do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. 

 

 

Comendador DeRose discursando novamente no Palácio do Governo,  
em 2010, após receber a Medalha da Defesa Civil. 



 
O Governador Serra, do Estado de São Paulo, cumprimentando o Comendador 
DeRose, após agraciá-lo com o Diploma Omnium Horarum Homo, pelo “seu 
comprometimento com a causa humanitária”. 

 

 
Comendador DeRose com o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. 



 
Comendador DeRose recebendo, das mãos do Comandante PM Telhada, a Medalha 
da Academia Militar do Barro Branco, em 25 de novembro de 2009. Ao lado, o Prior 
Knight Grand Cross of Justice, Dr. Benedicto Cortez, da The Military and Hospitaller 
Order of Saint Lazarus of Jerusalem. Atrás, o Digníssimo Senhor Presidente da ONU 
Brasil, Dr. Walter Mello de Vargas. Perfiladas, outras autoridades. 

 

 
Comendador DeRose recebendo medalha da OAB 

(Medalha Prof. Dr. Antonio Chaves da OAB SP) 



 
Outorga do grau de Grande Oficial da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo,  

em 29 de janeiro de 2010. 
 

 
Comendador DeRose recebendo, das mãos do Prof. Michel Chelala, o Colar 

Marechal Deodoro da Fonseca, no Polo Cultural da Casa da Fazenda do Morumbi. 



 
Comendador DeRose laureado com o Colar da Justiça Militar,  

ao lado do Excelentíssimo Senhor Ten. Brigadeiro-do-Ar Carlos Alberto Pires Rolla, 
agraciado com a Medalha da Justiça Militar. 

 

 
Comendador DeRose no Batalhão Tobias de Aguiar (ROTA), recebendo a 

 "Medalha Brigadeiro Sampaio, Patrono da Infantaria".  
À direita, o Desembargador Dr. Júlio Araújo Franco Filho. 



 

No primeiro plano, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
Coronel PM Alvaro Batista Camilo, cumprimentando o Comendador DeRose, no 
Batalhão Tobias de Aguiar (ROTA), após a outorga da "Medalha Brigadeiro Sampaio, 
Patrono da Infantaria". Atrás, à esquerda, o Digníssimo Senhor Presidente da ABFIP 
ONU Brasil, Dr. Walter Mello de Vargas, que concedeu a honraria em 16 de junho de 
2010. 

 

 
Comandante Geral da PM Coronel Camilo, com o Comendador DeRose 



 

Comendador DeRose, recebendo a Medalha do Mérito Ambiental, outorgada pelo, 
então, Major PM Benjamin (hoje, Ten. Cel.), Comandante do 7o. Batalhão  

de Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 



 

Comendador DeRose, sendo agraciado com o Grão-Colar da  
Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo, no 1o. Batalhão de Polícia de Choque  

da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



 
Comendador DeRose recebendo a Medalha do Jubileu de Prata da ABFIP ONU (alusiva à 
Peregrinação a Jerusalém pelos expedicionários do Canal de Suez), sendo 
cumprimentado pelo General Adhemar, Comandante do Comando Militar do Sudeste, ao 
lado de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, no 
8o. Batalhão de Polícia do Exército, em dezembro de 2011. Na ocasião, o General 
Adhemar também foi agraciado com a mesma medalha, que leva posta em seu peito. 

 

 

Comendador DeRose condecorando oficiais da Polícia Militar. 



 
Comendador DeRose, quando recebeu a Medalha Marechal Trompowsky, na ROTA. 

Discursando, o Exmo. Sr. General Santini. 

 

 
Comendador DeRose recebendo o Grão-Colar da Sociedade Brasileira de Heráldica 

e Humanística, conferido pelo Venerável Grão-Prior Dom Galdino Cocchiaro 



 
Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa 

Real do Brasil, recebeu homenagem entregue por comandantes do 8º Distrito Naval. 

Foto publicada no jornal Mundo Lusíada, de 12 de outubro de 2011, 
http://www.mundolusiada.com.br/wordpress/cultura/marinha-brasileira-e-ihgsp-promovem-cerimonia-sobre-200-anos/. 

 
 

 

 

 
 

 
Dra. Telma Angélica Figueiredo (Juíza-Auditora Diretora do Foro da 2a. Circunscrição 
Judiciária Militar) e Comendador DeRose, após descerrarem juntos o quadro que foi 
oferecido a Sua Alteza D. Bertrand de Orleans e Bragança. 



 

 
 

 
Dr. Walter Mello de Vargas, Presidente da ABFIP ONU – Brasil; 
Comendador DeRose, Grão-Mestre da Ordem do Mérito das Índias 
Orientais; e o adesguiano Gustavo Cintra do Prado!, da Chefia da 
Casa Imperial do Brasil. 



 

Comendador DeRose recebendo, na Câmara Municipal de São Paulo, o Grão-Colar 
da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, das mãos do Senador Tuma e 
sob a tutela do Venerável Grão-Prior, Dom Galdino Cocchiaro, à direita. 

 

 

Exmo. Sr. General Vilela, Comandante Militar do Sudeste; Dr. J.B. Oliveira, da OAB; 
Comendador DeRose, recebendo a Cruz do Anhembi; Vereador Quito Formiga;  
Prof. Michel Chelala, do Polo Cultural Casa da Fazenda; Exmo. Sr. Coronel PM 
Alvaro Batista Camilo, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



0 

Comendador DeRose com o Grão-Colar de 50 anos  
da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística 

 
 



 
 
 
 

 
 

Comendador DeRose ministrando a Aula Magna,  
após receber o título de Professor Doutor Honoris Causa,  

em 2010, no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, SC. 



 
Comendador DeRose, presidindo a Mesa de Honra, durante solenidade de outorga 

de comendas do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na ABACH. 

À esquerda o Coronel PM Mendonça e o Coronel PM Ferraz. À direita o Dr. Albery Mariano, Presidente da Academia de 
Letras e Artes de Caldas Novas; e o Desembargador Dr. Benedicto Cortez, Prior Knight Grand Cross of Justice da 

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. 

 

 

Comendador DeRose, recebendo a Medalha Simon Bolívar,  
no Museo Metropolitano, em Buenos Aires. 



 
 

Dr. Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo, com o Comendador DeRose, 
no Desfile Militar de 9 de Julho, comemorativo à Revolução Constitucionalista de 1932. 

 
 

 
 

Dr. Marcos Carneiro Lima, Delegado Geral de Polícia,  
condecorando o Comendador DeRose. 



 
Comendador DeRose, Grão-Mestre da Ordem do Mérito das Índias Orientais;  
Prof. Adilson Cezar, Presidente do Conselho Estadual de Honrarias ao Mérito; e  
Dr. Alfredo Duarte dos Santos, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil . 

 

 
Comendador DeRose conversando com o Dr.Ives Gandra, prestigiado jurista brasileiro. 

 



 

 

 

 
Comendador DeRose recebendo o Busto da Justiça Militar, ao lado da Dra. Telma 
Angélica Figueiredo (Juíza-Auditora Diretora do Foro da 2a. Circunscrição Judiciária 
Militar). Também foi agraciado o Dr. J.B. Oliveira, da OAB, à esquerda da foto. 



 
Comendador DeRose cumprimentando o Coronel PM Alvaro Batista Camilo, 
Comandante Geral da Poliícia Militar do Estado de São Paulo, e o Exmo. Sr.  
Dr. Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo, em solenidade na ROTA. 

 
 

 
Comendador DeRose, recebendo das mãos do Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, 
Governador do Estado de São Paulo, a Medalha Comemorativa dos Cem Anos da 
ROTA. 



 
 

A DIVULGAÇÃO DESTAS HOMENAGENS E CONDECORAÇÕES  
NÃO TEM JUSTIFICATIVA NA VAIDADE PESSOAL. 

 

É muito bom que ocorram essas solenidades de outorga, pois a opinião 
pública, nossos instrutores, nossos alunos e seus familiares percebem 
que há instituições fortes e com muita credibilidade que nos apoiam e 
reconhecem o valor do trabalho que realizamos pela juventude, pela 
nação e pela humanidade. 
 
Particularmente, não faço questão de título algum. Meu nome já 
representa uma carga de autoridade que se basta por si mesma. E sinto 
que é muito mais carinhoso me tratarem simplesmente por ‘DeRose’, 
sem o nome ser precedido por nenhum pronome de tratamento. No 
entanto, para muita gente, os títulos são necessários para que 
respeitem a nossa profissão e o nosso ofício. 
 

Vídeo de outorga do Grão-Colar:  http://derose.co/grao-colar 
 
 

O TRAJE FORMAL HINDU 

O nome internacional do traje formal hindu é Nehru suit, em referência 
ao Primeiro-Ministro da Índia, Nehru, que o tornou conhecido por 
comparecer a reuniões com chefes de estado e a solenidades com a sua 
indumentária tradicional. Outro nome da “hindumentária” é bandhgalá.  

Na verdade, vestimentas tradicionais são aceitas em muitos lugares do 
mundo, para substituir o smoking (tuxedo), como, por exemplo, o traje 
típico do Rio Grande do Sul. Em recepções que exijam black-tie, se o 
gaúcho comparecer pilchado, isto é, de calça bombacha, botas, guaiaca e 
demais paramentos, essa vestimenta é aceita como de gala.  



ALGUMAS COMENDAS, MEDALHAS E CONDECORAÇÕES  
COM QUE O COMENDADOR DeROSE FOI AGRACIADO POR INSTITUIÇÕES  

CULTURAIS, HUMANITÁRIAS, MILITARES E GOVERNAMENTAIS,  
QUE O TORNAM O PROFESSOR DE YÔGA MAIS LAUREADO DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 
 

 “Aceito essas homenagens porque elas não são para engrandecer o ego de uma 
pessoa, mas servem como reconhecimento à nossa filosofia, pela sociedade e pelas 
instituições. É a nossa filosofia que está sendo condecorada.” DeRose 

 

       
 
1. Medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 
2. Medalha Internacional dos Veteranos das Nações Unidas e dos Estados Americanos. 
3. Medalha da Paz, pela ABFIP ONU Brasil. 
4. Medalha Marechal Falconière. 

 
 
5. Comenda da Sociedade Brasileira de Educação e Integração. 
6. Comenda do Mérito Profissional, da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. 
7. Cruz Acadêmica, da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo.  
8. Medalha Paul Harris, da Fundação Rotária Internacional. 



            
 

9. Cruz do Mérito Filosófico e Cultural, da Sociedade Brasileira de Filosofia, Literatura e Ensino. 
10. Cruz de Cavaleiro, da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo. 
11. Medalha do Mérito Histórico e Cultural, da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. 
12. Cruz do Reconhecimento Social e Cultural, da Câmara Brasileira de Cultura. 

                   
 

13. Colar José Bonifácio, da Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhística. 
14. Comenda da Câmara Brasileira de Cultura. 
15. Medalha de Reconhecimento, da Câmara Brasileira de Cultura. 
16. Medalha do 2º. Centenário do Nascimento de José Bonifácio de Andrade. 

      
 

17. Medalha Ulysses Guimarães, da Ordem dos Parlamentares do Brasil. 
18. Medalha da UNICEF da União Européia. 
19. Medalha Comemorativa dos 25 Anos do Comendador DeRose em Portugal. 
20. Esplendor do Mérito Histórico e Cultural. 



                              
21. Medalha Comemorativa aos 200 Anos da Justiça Militar da União. 
22. Medalha Brigadeiro Sampaio, Patrono da Infantaria. 
23. Láurea D. João VI, em comemoração aos 200 anos da Abertura dos Portos. 

                                  
24. Medalha do Bicentenário dos Dragões da Independência, do Exército. 
25. Medalha do Bicentenário dos Dragões da Independência, do Exército. 
26. Cruz da Paz dos Veteranos da Segunda Guerra Mundial. 
27. Medalha do Rotaract. 

                      
28. Medalha Olavo Bilac, da Academia de Estudos  de Assuntos Históricos (MS). 
29. Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira. 
30. Medalha MMDC, comemorativa à Revolução Constitucionalista de 1932. 
31. Medalha Ulysses Guimarães, da Ordem dos Parlamentares do Brasil (segunda). 



                      
32. Cruz do Reconhecimento Social e Cultural. 
33. Grão-Colar da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. 
34. Colar Marechal Deodoro da Fonseca, no Polo Cultural da Casa da Fazenda do Morumbi. 
35. Medalha Ulysses Guimarães, da Ordem dos Parlamentares do Brasil (terceira - prata). 

                                         
36. Medalha Sentinelas da Paz - Batalhão Suez - UNEF. 
37. Medalha da Defesa Civil do Estado de São Paulo. 
38. Medalha Prof. Dr. Antonio Chaves da OAB SP. 
39. Medalha da Casa Militar, do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. 

                      
40. Resplendor do grau de Grande Oficial da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo. 
41. Cruz do Anhembi, da Sociedade Amigos da Cidade. 
42. Medalha Marechal Trompowsky, Patrono do Magistério do Exército. 
43. Medalha Solar dos Andradas, da Soc. Amigos do CPOR - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. 



 
Não constam aqui as condecorações posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

“Honi soit qui mal y pense” 
“Envergonhe-se quem pense mal disto!”  

(Em francês atual, honi escreve-se com dois nn.) 

Divisa da Ordem da Jarreteira (Order of the Garter), a mais antiga ordem de cavalaria da 
Inglaterra, fundada em 1348 por Edward III, baseada nos nobres ideais da demanda ao 
Santo Graal e da corte do Rei Arthur. É vista como a mais importante Comenda do 
sistema honorífico do Reino Unido, desde aquela época, até aos dias de hoje.  

. 



UM ABISMO ENTRE VAIDADE E CONTINGÊNCIA  
Estou ciente de que muita gente no nosso meio precisa se pavonear, por uma questão 
de vaidade pessoal. Gostaria que o prezado amigo compreendesse qual é a minha 
posição perante títulos e condecorações. 
Durante cinquenta anos, trabalhei com Yôga. Foram cinquenta anos pugnando pelo 
reconhecimento e respeito à nossa profissão. Luta inglória, uma vez que, do outro lado, está a 
mídia internacional divulgando, sistematicamente, uma imagem distorcida e fantasiosa sobre 
o tema. Desde 1978, tentei a regulamentação da nossa profissão. A de peão de boiadeiro foi 
regulamentada, mas a nossa foi rejeitada. Desde 1970, vários colegas tentaram fundar uma 
faculdade de Yôga. Nenhum deles conseguiu que o MEC aprovasse seus projetos. Nesse 
meio tempo, foram aprovadas faculdades de cabeleireiro e de mais uma porção de 
profissões humildes. Conclusão: por não ser levada a sério pela Imprensa, nossa profissão, 
apesar de ser uma filosofia e exigir muito estudo, é situada preconceituosamente abaixo da 
de cabeleireiro e da de peão de boiadeiro, embora estes sejam respeitáveis ofícios. 
O próprio Rotary, em seu Credo Rotário, declara: “reconhecer o mérito de toda 
ocupação útil, não fazendo distinções entre profissões, desde que legalmente 
reconhecidas.” A nossa não era legalmente reconhecida, logo, mesmo o Rotary não 
reconheceria o valor da profissão com a qual eu ajudei a tanta gente durante mais de 
meio século de magistério, implementando a saúde, incentivando os bons costumes 
e preservando as famílias unidas. 
Temos profissionais extremamente cultos, sérios e que ocupam posições destacadas 
na sociedade. Não obstante, se eu for apresentado como Mestre de Yôga, o que se 
passa imediatamente pela sua cabeça é que eu trabalhe com relaxamento, com algo 
zen, algo místico ou com terapia. Ou, quem sabe, com alguma amenidade 
supostamente boa para celulite. Na sequência, alguém me pergunta se eu fico de 
cabeça para baixo ou qual é o meu nome verdadeiro. Disparates aviltantes! 
Por isso, meu amigo, por uma contingência da profissão, no nosso caso, é 
determinante que contemos com o beneplácito da sociedade, na forma de títulos e 
condecorações. Eles não são incorporados como artifício para insuflação do ego desta 
persona, e sim para implementar reconhecimento à nossa nobre profissão, por parte 
dos poderes constituídos: Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Forças 
Armadas, PM, ONU, OAB, API, entidades culturais, filantrópicas, heráldicas e 
nobiliárquicas. 
Dessa forma, esperamos que os pais dos nossos alunos concedam, a eles, mais apoio e 
compreensão, quando seus filhos lhes comuniquem que desejam formar-se conosco e seguir a 
nossa carreira. Uma carreira que tem mantido dezenas de milhares de jovens longe das drogas, 
do álcool e do fumo. Se para nada mais servisse a nossa filosofia, somente por isto já seria 
justificável o respaldo da sociedade brasileira e da Imprensa, bem como o apoio dos pais. 

Comendador DeRose (ABFIP ONU, ADESG, SASDE) 
Professor Doutor Honoris Causa pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 

Membro do CONSEG – Conselho de Segurança e das seguintes entidades: 





 







 











             



 



 



 



 

 
 



 



 

 

 



 

 
 

 
Ao todo são agora CATORZE ESTADOS que instituíram por lei estadual o dia 18 de 
fevereiro como Dia do Yôga: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Goiás, Piauí, Ceará. E mais o Distrito Federal 
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MATERIAL DIDÁTICO DISPONÍVEL NAS ESCOLAS 
E ASSOCIAÇÕES FILIADAS AO MÉTODO DeROSE 

 

DOWNLOAD GRATUITO 
 
Você pode estudar em vários destes livros sem ter que comprá-los. Basta 
entrar no site www.DeRose.org e fazer free download de vários dos títulos 
abaixo, inclusive alguns noutras línguas. Nosso escopo ao escrever livros e ao 
manter um website é permitir a todos o acesso a esta cultura sem custo algum. 
Ao contrário da maioria dos sites de Yôga, o site DeRose não vende nada 
porque fazemos questão de que o nosso trabalho não seja comercial. 

Pedidos destes livros podem ser feitos para o Selo Editorial Egrégora  
Alameda Jaú, 2000 – CEP 01420-002, São Paulo, SP – Brasil 

egregorabooks.com 
 

Ou falando diretamente com a Profa. Emanuelle Bonfim: secretaria@metododerose.org  
ou telefone para (00 55 11) 3081-9821 ou 99976-0516. 

 

YÔGA SÚTRA 
O Yôga Sútra é o livro do Yôga Clássico, cuja característica é a divisão em 
oito partes: yama, niyama, ásana, pránáyáma, pratyáhára, dháraná, dhyána 
e samádhi. 
Intelectuais de todos os países cultos publicaram comentários sobre o Yôga 
Sútra. Seminários, debates, cursos e colóquios a respeito dele realizam-se 
sistematicamente em universidades, sociedades filosóficas e instituições 
culturais da Índia e do mundo todo. 
Nenhum estudioso que deseje conhecer mais profundamente o Yôga, pode 
progredir nos seus estudos sem passar pela pesquisa histórica e filosófica 
do Yôga Sútra. Ninguém pode declarar que pratica ou ensina Yôga 
Clássico, sem adotar este livro como texto básico, no qual devem ser 
pautadas todas as aulas e conceitos aplicados.  



KARMA E DHARMA 
Não acha que já está na hora de você tomar as rédeas da sua própria vida? 
Mudar de destino é muito fácil, se você conhecer as leis que regem o 
universo. 
O autor mudou seu destino, pela primeira vez, aos 14 anos de idade. 
Descobriu como era simples e, pela vida afora, exercitou a arte de alterar os 
desígnios da sua existência, e ensinou, aos seus alunos, como conquistar o 
sucesso profissional, a felicidade, a saúde, a harmonia familiar e boas 
relações afetivas. A vida do autor é o melhor exemplo da eficácia dos seus 
ensinamentos. 

CHAKRAS E KUNDALINÍ 
Para os estudiosos que já leram tudo sobre chakras e kundaliní, esta obra é 
uma preciosidade, pois acrescenta dados inéditos que se mostram 
extremamente lógicos e coerentes, mas que não se encontravam em parte 
alguma, antes desta publicação. 

Por outro lado, a linguagem do livro é acessível e torna o assunto muito claro 
para quem ainda não conhece nada a respeito. Isso, aliás, é uma característica 
do autor. O escritor DeRose consegue transmitir profundos conhecimentos 
iniciáticos, com uma naturalidade e clareza que impressionam os eruditos. 

De onde DeRose recebeu tantos ensinamentos? E como consegue demolir o 
mistério que os envolvia, tornando o tema tão simples? Se você tivesse estudado o 
assunto desde a adolescência, se houvesse se dedicado ao seu magistério 
durante mais de meio século, se tivesse viajado para os mosteiros dos Himálayas 
durante 25 anos, é bem provável que também manifestasse a mesma facilidade 
para lidar com o hermetismo hindu. 

MEDITAÇÃO 
Para ensinar meditação, é imprescindível que o ministrante tenha 
experiência prática e anos de adestramento, para que saiba solucionar as 
dificuldades dos alunos. Prof. DeRose comemora mais de 50 anos 
ensinando meditação nas universidades federais, estaduais e católicas de 
quase todos os estados do Brasil, em cursos de extensão universitária, e 
também em instituições de ensino superior da Europa. 
Quanto à experiência pessoal, o Preceptor DeRose já vivenciou estados 
que se encontram um patamar acima da meditação, algumas vezes na 
própria Índia, para onde viajou durante 25 anos. 



CORPOS DO HOMEM E PLANOS DO UNIVERSO 
Diversas filosofias abordam este tema, entre elas o Sámkhya, o Vêdánta, a 
Teosofia, a Rosacruz e muitas outras. Todas procuram esclarecer o leigo a 
respeito das várias dimensões, nas quais o ser humano consegue se 
manifestar no atual status evolutivo. Para atuar em cada plano do universo, 
precisamos utilizar um veículo ou “corpo” de substância que tenha o mesmo 
grau de densidade ou de sutileza da respectiva dimensão. É em um desses 
corpos sutis que se encontram os chakras e a kundaliní. 

Neste livro, o escritor DeRose utiliza sua experiência de mais de meio 
século de ensino para tornar a matéria facilmente compreensível, mesmo ao 
iniciante mais leigo. Por outro lado, – e isto é uma característica deste autor 
– apesar de ser compreendido pelos iniciantes, consegue acrescentar muito 
conhecimento profundo aos estudiosos veteranos e aos eruditos no tema. 

Este é um dos oito livros menores que foram combinados para formar o 
Tratado de Yôga, do Sistematizador DeRose 

MÉTODO DE BOA ALIMENTAÇÃO 
O que seria uma “Boa Alimentação”? Sob a óptica de um nutrólogo ou 
nutricionista é a que nutre bem. Sob o  prisma de um terapeuta, boa 
alimentação é a que traz saúde, vitalidade, longevidade. No de quem quer 
emagrecer, é a que não engorda. De acordo com os ambientalistas, boa 
alimentação é aquela que agride menos o meio ambiente e preserva os 
animais. Na opinião de um chef-de-cuisine, boa alimentação é aquela 
elaborada com produtos de excelente procedência, preparados com arte e 
que resultem em um sabor refinado, bem como uma apresentação 
sofisticada no prato. No nosso caso, consideramos como boa, uma 
alimentação que inclua todos esses fatores. Mas, ao mesmo tempo, que 
não seja um sistema difícil, nem estranho, nem estereotipado. Precisamos 
ter a liberdade de entrar em qualquer restaurante ou lanchonete e comer o 
que nos der mais prazer. Como conciliar isso com o conceito de Boa 
Alimentação? Isso é o que este livro vai lhe ensinar de forma simples e 
descontraída. 

A maior parte dos livros sobre vegetarianismo peca por preocupar-se em 
demonstrar que a alimentação vegetariana é nutritiva e até curativa, mas 
relega o sabor a um sétimo subplano do baixo astral. Este livro não quer 
provar que você pode sobreviver sendo vegetariano, pois as evidências são 
inquestionáveis. O foco do livro é o sabor, para você adotar o 
vegetarianismo sem que a sua família nem sequer perceba que os pratos 
não têm carne e, ainda, incrementando muito o paladar, o refinamento e a 
sofisticação culinária. 



QUANDO É PRECISO SER FORTE 
A AUTOBIOGRAFIA DO ESCRITOR DeROSE 

 
Em suas mais de 600 páginas, este livro, profusamente ilustrado com 
dezenas de fotos, instrui e distrai com um refinado senso de humor, 
descrevendo de maneira impecável as boas e más experiências de vida do 
Prof. DeRose no colégio interno, no exército, nas universidades, nas 
sociedades secretas, na família, nas relações afetivas, relatando viagens, 
descobertas e percepções proporcionadas por mais de duas décadas de 
contato com monges nos Himálayas. No texto de Quando é Preciso Ser 
Forte encontramos passagens que nos fazem dar boas risadas e outras 
que nos arrancam lágrimas sentidas, enquanto acompanhamos a saga do 
autor na luta pelo reconhecimento do seu trabalho. São crônicas, casos 
reais, história, filosofia, ética, romance e mais um universo de 
conhecimentos. Existe amor nesta publicação. O amor de um homem por 
uma Filosofia e sua certeza de que contribuiu para que ela fosse respeitada. 

A obra aborda história, filosofia, romance, drama, ocultismo, orientalismo, 
empreendedorismo, cultura e poesia. O autor flui com facilidade e harmonia 
de um tema para o outro, deixando o conteúdo bem equilibrado e 
prendendo a atenção do início ao fim da leitura. Alguns leitores não 
conseguem parar de ler enquanto não chegam ao final. Muitos releem o 
livro outra e outra vez, pois, embora não seja a proposta do autor, a obra 
acaba se tornando uma boa conselheira para a vida. 

A utilização de um precioso amálgama entre a linguagem coloquial e a 
norma culta, entre o vocabulário existente e algumas alquimias bem 
sucedidas com neologismos aplicados na hora certa, os inteligentes jogos 
de palavras temperados com alguma irreverência, tudo isso constitui uma 
maneira nova e inusitada de escrever que torna a leitura muito agradável. 
Trata-se de um estilo literário diferente, em que o leitor é colocado dentro do 
livro, ao lado do autor, enquanto este toma-o pelo braço e vai contando sua 
história. 

MENSAGENS 
Este é um livro que reúne as mensagens mais inspiradas que foram escritas 
pelo Sistematizador DeRose em momentos de enlevo durante sua trajetória 
como preceptor e mentor desta filosofia iniciática. Aqui compilamos todas 
elas para que os admiradores dessa modalidade de ensinamento possam 
deleitar-se com a força do verbo. É interessante como o coração realmente 
fala mais alto. DeRose tem mais de vinte livros publicados e leciona Yôga 
desde 1960. No entanto, muita gente só compreendeu o ensinamento do 
Preceptor DeRose quando leu suas mensagens. Elas têm o poder de 
catalisar a força interior de quem as lê e desencadear um processo de 



modificação do karma através da potencialização da vontade e do amor.  
Disponível, também, em gravação na voz do próprio autor. 

PROGRAMA DO CURSO BÁSICO 
 Contém todo o programa do Seminário de Preparação ao Curso de Formação de 
Instrutores. Esse curso pode ser feito por qualquer pessoa que queira conhecer 
esta filosofia mais profundamente e é especialmente recomendado aos que já 
lecionam ou pretendam lecionar. Também disponível em vídeo. 

MÉTODO DE BOAS MANEIRAS 
A maior parte das normas de conduta surgiram de razões práticas. Se você 
conseguir descobrir o veio da consideração humana, terá descoberto 
também a origem de todas as fórmulas da etiqueta. Tudo se resume a uma 
questão de educação. 
Boas maneiras constituem a forma de agir em companhia de outras 
pessoas, de modo a não invadir o seu espaço, não constrangê-las e fazer 
com que todos se sintam bem e à vontade na sua companhia. Por isso, 
boas maneiras são uma questão de bom-senso. 
O melhor deste livro é que sua leitura divertirá e ilustrará bastante. Então, 
aproveitemos! 

EU ME LEMBRO... 
Poesia, romance, filosofia. Como o autor muito bem colocou no Prefácio, 
este livro não tem a pretensão de relatar fatos reais ou percepções de 
outras existências. Ele preferiu rotular a obra como ficção, a fim de reduzir o 
atrito com o bom-senso, já que há coisas que não se podem explicar. No 
entanto, é uma possibilidade no mínimo curiosa, que o escritor DeRose 
assim o tenha feito pelo seu proverbial cuidado em não estimular misticismo 
nos seus leitores, mas que se trate de lembranças de eventos verídicos do 
período dravídico, guardados no mais profundo do inconsciente coletivo. 

Disponível em papel e em audiobook na voz do autor. 

MÉTODO PARA UM BOM RELACIONAMENTO AFETIVO 
Finalmente, um livro que diz tudo, sem meias palavras, com seriedade e 
usando uma linguagem compreensível. Era assim que queríamos ler sobre 
esse emaranhado emocional que são as relações afetivas. Dos livros que 
tentam dissertar sobre o tema, a maior parte é maçante. Os outros, 
populares demais. Estava faltando um livro pequeno, mas profundo; culto, 



mas escrito em linguagem coloquial; e que não fosse elaborado por um 
teórico no assunto, mas por alguém com experiência prática, real e 
incontestável. Bom Relacionamento Afetivo é tudo isso. E mais: é o 
presente ideal para o namorado ou namorada, marido ou esposa e, até, 
para os “melhores amigos”. Ofertar este livro é abrir a visão da pessoa que 
você ama para novos valores e colocar a felicidade em suas mãos. 

O intuito deste ensaio é fornecer dados e informações para que cada qual 
decida o que é melhor para si e mostrar que a forma convencional não é, 
necessariamente, a melhor maneira de realizarmos algo. A grande 
contribuição que o livro oferece é a de fazer com que as pessoas sejam 
mais felizes a partir da descoberta de que não deve haver uma única forma 
de relacionamento afetivo e sim de que cada ser humano deve ser livre 
para viver como quiser, desde que isso não prejudique ninguém. 

ANJOS PELUDOS,  
MÉTODO DE EDUCAÇÃO DE CÃES 

Muitos humanos tratam seus cães como pessoas da família. Está certo ou 
errado? Outros tratam cachorro como bicho, mas sob aquela ótica de que 
animal tem que viver lá fora e não pode entrar em casa. Se fizer frio ou 
chover, o bicho que se vire, encolhido, tremendo, lá na sua casinha de 
cachorro alagada e sem proteção contra o vento e as intempéries. 

Entre os dois extremos talvez esteja você. Certamente, se este livro 
despertou o seu interesse a ponto de ler este texto, você está mais para o 
primeiro caso do que para o segundo. Então, é com você mesmo que eu 
quero compartilhar o que assimilei nos livros, nos diálogos com 
adestradores, mas, principalmente, o que eu aprendi com a própria Jaya, 
minha filhota tão meiga. 

SUCESSO 
Conselhos a quem quer ter sucesso em sua carreira profissional. Dicas para 
facilitar seu empreendedorismo e para conquistar bons resultados 
financeiros. Sugestões para fazer crescer o seu negócio e edificar o seu 
patrimônio. Uma análise dos fracassos e sucessos do autor até tornar-se 
referência na sua área. Tópicos como ter ou não ter sócios, é possível 
desenvolve talentos, não entregue a legalização a despachantes, queime os 
navios, sinais de quem vai vencer na vida, não peça dinheiro a banco, crise 
é igual a risco mais oportunidade, quem é o responsável pelas suas 
dificuldades, a linguagem para conduzir ao sucesso, o que são os ativos e 
os passivos e muitos outros temas interessantes e úteis a você. 



VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA A MORTE? 
Por que não falar sobre esse tema? É tabu? Pessoas morrem desde o início 
dos tempos. Todos morreremos. Todos os animais e plantas morrem. 
Então, por que não podemos falar a respeito? O grande problema é que se 
as pessoas não conversarem sobre isso com naturalidade, não estarão 
preparadas quando esse grande evento ocorrer. Não estando preparadas, a 
morte de alguém passa a representar um choque maior do que poderia ser, 
se estivéssemos educados a aceitar a morte como algo natural. Esse 
choque, quando não estamos preparados, é o responsável pelo 
desencadeamento de distúrbios psiquiátricos que podem levar muita gente, 
até mesmo, ao internamento. Outros, ficam inutilizados como seres 
humanos, deixando de ser uma boa esposa ou marido, um bom amigo ou 
amiga, um bom profissional e, muitas vezes, destruindo a sua própria vida – 
só porque um ente querido se foi. 

VIAGENS À ÍNDIA DOS YÔGIS 
Relatos e fotos de vinte e quatro anos de viagens do Sistematizador 
DeRose àquele país, para nós, tão misterioso. O país mais invadido da 
História, suas montanhas geladas, seus desertos escaldantes, seus yôgis, 
sua comida, suas ruínas, seus mosteiros, seu povo com tantas religiões e 
etnias. A sabedoria oriental, as paranormalidades, os homens santos e os 
mágicos de rua. 

ENCONTRO COM O MESTRE 
Esta ficção relata a surrealista experiência do encontro entre o jovem 
DeRose, com 18 anos de idade e o veterano DeRose com 58 anos. O 
jovem candidata-se à prática do SwáSthya Yôga e é recusado pelo velho 
Mestre. O que resulta daí é um diálogo com debates filosóficos, éticos e 
iniciáticos, envolvendo temas como: o vil metal, a reencarnação, o 
espiritualismo, o radicalismo, a meditação, o sexo, a multiplicidade de 
mestres e escolas pelas quais o menino passara etc. O final apresenta uma 
surpresa inusitada que a maioria não vai notar, mas os que tiverem 
estudado os demais livros vão descobrir... se prestarem muita atenção!  

ORIGENS DO YÔGA ANTIGO 
Uma luz sobre os eventos históricos que influenciaram as metamorfoses do 
Yôga, abordando: Ásana Yôga, Rája Yôga, Bhakti Yôga, Karma Yôga, 
Jñána Yôga, Laya Yôga, Mantra Yôga, Tantra Yôga, Kundaliní Yôga, 
Ashtánga Yôga e outros. 



 

A MEDALHA COM O ÔM 
Cunhada em forma antiga, representa de um lado o ÔM em alto relevo, 
circundado por outras inscrições sânscritas. No reverso, o ashtánga yantra, 
poderoso símbolo do SwáSthya Yôga. O ÔM é o mais importante mantra do 
Yôga e atua diretamente no ájñá chakra, a terceira visão, entre as 
sobrancelhas. Para maiores informações sobre o ÔM, a medalha, o ashtánga 
yantra e os chakras, consulte o livro Tratado de Yôga. 

 
 

 

Você pode adquirir estes livros nas melhores livrarias, pela  
Amazon, por encomenda na Livraria Cultura, na Saraiva ou pelos telefones: 

(11) 3081-9821, 3088-9491 ou 99312-6714. 

www.egregorabooks.com 

ou na Alameda Jaú, 2000, São Paulo, SP 

 

Vários destes livros foram disponibilizados gratuitamente, por diversas 
vezes, na Fan Page do escritor DeRose.  

DeRose foi o primeiro autor a conseguir isso dos seus editores, liberando 
seus livros, CDs e DVDs sem cobrar nada. 

Você gostaria de assistir sem custo algum a mais de uma centena de 
webclasses? Tudo isso está disponível FREE, no site: 

www.MetodoDeRose.org. 



 

 


