
3ª DIMENSÃO



Saudações!
Neste e-book estamos sintonizando com nossa temática do primeiro dia da Jornada 

Multidimensional Mente Telepática trazendo como tema nosso Corpo de 3ª Dimensão, 

essa realidade ordinária que vivemos aqui na matéria.

Estamos passando por uma ponte, um período de transição para um novo aparelho 

(corpo), uma nova configuração biológica, com uma inteligência mais sofisticada, uma 

mente à serviço do coração e este, por sua vez, completamente conectado com o coração 

de Gaia, nosso planeta Terra.

Neste e-book traremos algumas orientações teóricas e práticas de como cuidar desse 

corpo sagrado de 3ª dimensão que vivencia esta matéria, recebendo constantemente o 

fluxo de energia cósmica e telúrica.
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Frequência do dia
O Mago Cristal Branco (LAHAC/KA LAHUN IX), Kin 194 da sagrada contagem Maya 

galáctica, traz o poder da Intemporalidade. 

No tom Cristal, IX o orienta a dedicar-se a estar em sua verdade sagrada. Estar em 

sua verdade requer um desapego a automentiras e autossabotagens que nublam 

sua capacidade de receber informações e inspirações de vários reinos de Luz, 

tendo a fidelidade à vontade do coração como modelo a ser seguido. 

Como um Mago / Maga da Terra, sua função é servir como um cristal conector que 

canaliza várias informações sagradas e evolutivas com o intuito de cooperar com 

a realização de um sonho coletivo que seja benéfico a todos. 
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Hoje, centre-se no que deve fazer no agora, sem se deixar levar por modos rígidos de lidar com as coisas, nem se 

enganar em justificativas para adiar as mudanças internas necessárias à realização do sonho coletivo do bem 

estar e do amor próprio. Abdique de manipulações egoístas com o intuito de usar suas capacidades encantadoras 

para auxiliar a coletividade de seres à qual pertence. 

Traga para as pessoas a melhor versão que você pode ser hoje, neste agora; a fim de cooperar com o 

Encantamento sagrado, o qual traz a libertação de crenças mentirosas a respeito do que a humanidade pensa 

limitadamente que é, retornando a seu estado cristalino (puro e ordenado) sem limitações abusivas. 

Seja o Mago / Maga da Terra através do qual as pessoas possam receber os dons intuitivos de reconexão com sua 

essência sagrada. 

In Lack´Ech (Eu Sou um outro você)”

Frequência do Dia

~ Luminarum Hotep (Robson Honorato), 

Kin 184 Semente Lunar Amarela



Consciência Corporal
Antes de mais nada é importante percebermos e reconhecermos o quanto é 

desafiador nos mantermos no estado de presença e consciência corporal em 

meio à tantos estímulos externos, tanto barulho, tanta desconexão.

Com a meditação podemos alcançar a atenção plena. É acalmando os ruídos externos 

que podemos caminhar em direção ao nosso centro. Tirando a atenção do barulho 

da mente, começamos a ouvir nossa intuição, nosso mecanismo inato de saber o 

certo e o errado, através do coração.

7



8

Por uma questão de clareza e simplicidade, vamos primeiro definir o termo 

“atenção plena”. Mindfulness basicamente significa viver com atenção, não 

fazendo coisas sem pensar ou no piloto automático. É estar consciente, estar 

presente no momento, estar no comando de suas ações, sabendo por que você faz 

o que você faz, ao invés de dormir andando pela vida.

Nos habituamos a estar com a mente em uma coisa enquanto o corpo faz outra. 

Enquanto o corpo come, a mente vê televisão. Enquanto o corpo toma banho, a 

mente procura resolver problemas de trabalho, e assim passamos o dia. A falta de 

conexão entre mente e corpo diminui nossa autoconsciência corporal, e só nos 

damos conta daquilo que se passa conosco quando já não dá mais para ignorar. 

Não é à toa que tanta gente descubra doenças quando já começam a ficar graves, 

ou só perceba que está sob stress quando se sente mal.

Atenção Plena
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Quanto mais autoconsciência corporal temos, também mais facilmente 

percebemos nossos estados emocionais. Afinal, as emoções se 

expressam por meio do corpo, não é?

Em vez de ter sessões agendadas de meditação / atenção plena em 

determinados momentos, você pode e deve experimentá-la o tempo todo: 

você passa por sua vida num estado de atenção plena. 

Isso o desperta para a existência, lhe dá responsabilidade 

e autoridade sobre sua vida e ajuda você a fazer escolhas 

conscientes. Assim você está vivendo uma vida desperta, 

percorrendo o caminho que estabeleceu para si mesmo(a).

Atenção Plena
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A atenção plena também significa o estado de 

estar em harmonia entre a mente, o corpo e o 

universo. É uma maneira de se conhecer e, quando 

sua mente se entende, entende o mundo. Essa 

mente chegou a saber o que pode controlar e o 

que está além de seu controle. Uma mente em 

paz aceita todas as coisas que não pode 

controlar, porque combatê-las é um desperdício 

de energia, e energia, como o tempo, é um bem 

precioso e finito.

Mente em paz



11

Buda foi perguntado: “O que você ganhou da meditação?” “Nada”, ele 

respondeu. "No entanto, vou lhe dizer o que perdi: raiva, ansiedade, 

depressão, insegurança, medo da velhice e da morte."

Começamos as técnicas de consciência corporal com meditação, que 

há milênios vêm sendo praticada em diversas tradições.

Dentre incontáveis benefícios, a meditação permite que você acesse 

seu eu superior: suas melhores características, capacidades e 

intenções. Buda expressou um pensamento similar 

há 2.600 anos, quando disse: "A meditação é uma 

maneira de nutrir e florescer a divindade dentro de você".

Florescimento interior
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À medida que gradualmente se familiariza com a 

meditação, você pode usá-la para melhorar sua 

abordagem a todos os aspectos da sua existência: 

relacionamentos, trabalho, saúde, família e 

finanças. Sessões de relaxamento profundo são o 

cenário ideal para a imaginação, intuição e as 

habilidades de resolução de problemas surgirem e 

se aplicarem em sua vida cotidiana.

Meditação a todo momento



13

Essa prática que envolve o escaneamento consciente do seu corpo em 

busca de sensações de dor, tensão e outras coisas fora do comum.

A técnica nada mais é do que uma “varredura” com conscientização de 

cada parte do corpo. Ou seja, é um tipo de meditação em que se deve 

prestar atenção em cada membro, da cabeça aos pés.

A conscientização das sensações corporais pode ajudar a sentir-se mais 

conectado ao seu eu físico e obter uma maior compreensão das causas 

dos sentimentos indesejados. Assim, você terá consciência do que está 

errado e, consequentemente, um melhor bem-estar do corpo e da mente.

Meditação de escaneamento corporal
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Comece ficando confortável. Deite-se ou se 

sente em uma posição que permita alongar 

seus membros facilmente.

Bora para a prática

Se você começar a sentir dor e desconforto, 

reconheça e sente-se com as emoções que 

essas sensações suscitam. Aceite-os sem 

críticas. Por exemplo, se você se sentir 

frustrado e com raiva, não se julgue por essas 

emoções. Observe-os e deixe-os passar.

Feche os olhos e comece a focar na respiração.

Comece onde quiser – mão esquerda, pé 

esquerdo, mão direita, pé direito, o topo da 

cabeça. Concentre-se nesse local enquanto 

continua respirando lenta e profundamente.

Abra sua consciência para sensações de dor, 

tensão, desconforto ou qualquer coisa fora do 

comum. Passe de 20 segundos a 1 minuto 

observando essas sensações.
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Continue respirando, imaginando a dor e a 

tensão diminuindo a cada respiração.

Bora para a prática

Enquanto você continua examinando seu corpo, 

observe quando seus pensamentos começam a 

flutuar. Isso acontecerá provavelmente mais de 

uma vez, então não se preocupe. Você não 

falhou e pode facilmente recuperar seus 

pensamentos. Apenas retorne sua atenção para 

onde você parou a digitalização.

Lentamente, libere sua consciência mental 

nessa parte específica do seu corpo e 

redirecione-a para sua próxima área de foco. 

Continue o exercício ao longo do corpo de uma 

maneira que faça sentido para você, se você se 

move de cima para baixo ou de um lado e para 

baixo do outro.
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Depois de terminar o escaneamento de partes 

do seu corpo, deixe sua consciência percorrer 

seu corpo. Visualize isso como líquido 

preenchendo um molde. Continue inspirando e 

expirando lentamente enquanto se senta com 

essa consciência de todo o seu corpo por 

alguns segundos.

Bora para a prática

Lentamente, libere seu foco e volte sua 

atenção para o ambiente.



Nutrição do Corpo Físico
Do que você se nutre?

É engraçado como temos tanto cuidado com um carro por exemplo, só colocamos nele 

combustível que realmente seja o certo para ele, damos manutenção nele 

constantemente e cuidamos com todo carinho para não arranhar ou amassar. 

Você se imagina colocando lixo no lugar de combustível? Deixar o carro sem óleo, sem 

calibrar o pneu, sem ter cuidado ao fazer uma manobra arriscada?

E a sua máquina? Já parou para pensar como você tem cuidado dela? 

17



18

A Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da 

psique humana, por isso diz-se também que ela é um atributo do espírito, 

da mente, ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente 

a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do 

mundo, para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte.

A Alimentação Consciente nada mais é que estar atento ao presente, 

percebendo seu corpo, suas sensações, emoções e ideias ao comer. 

É basicamente um estilo de vida, onde a pessoa se entrega e trabalha a 

atenção plena no momento presente, se conectando com o alimento que 

irá gerar energia em seu organismo

Alimentação Consciente
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Ciclo da Alimentação Consciente
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O primeiro item a ser questionado é “por que eu 

como?”. Você sabe por quê você come? Se questione 

se é simplesmente por necessidade física, por 

hábito, por estresse, cansaço, ou por alguma 

frustração emocional.

Estou realmente consciente das situações e/ou 

emoções que me fazem querer comer mesmo quando 

não estou com fome?

Por que eu como?
Descoberto qual motivo, se pergunte: “com que 

frequência sinto vontade de comer?”, “como sei que 

estou com fome?”, atente-se para a diferença entre 

fome física e fome emocional.

Quando eu quero comer?

Considere o que você procura ao escolher um 

alimento. É sabor, comodidade, gratificação, 

nutrientes.

O quê eu como?
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Responda à pergunta: “como eu como?” Rápido, 

devagar, com atenção, desatento, como é o seu 

momento de se alimentar?

Como eu como?

E por último, “onde eu gasto minha energia”? “eu 

faço exercícios?”, “o que eu gosto de fazer?”. Estou 

utilizando dessa energia para o trabalho, Hobbies, ou 

transformando essa energia em sentimentos 

negativos de culpa, raiva, ansiedade e frustração.

Onde eu gasto minha energia?

“O quanto eu como”, como me sinto quando acabei 

de comer? a quantidade de alimento escolhida é 

baseada em que? Fome fisiológica, hábitos, ao 

tamanho do prato que você usa.

Quanto eu como?



Nutrição do Corpo Emocional
Muito se fala acerca das emoções, mas o que é a nutrição emocional? Está relacionada 

com a comida? A alimentação? Até que ponto somos influenciados por elas? 

Enquanto bebês associamos à alimentação, à sobrevivência, conforto e bem-estar, 

e sobretudo à vinculação (ao elo que estabelecemos) com a mãe. A comida é 

sinônimo de afeto, carinho, cuidado, segurança, um meio de relacionamento com a 

mãe, que é a primeira ligação com o mundo externo. Ao longo do crescimento 

atribuímos um significado à alimentação, como mecanismos de recompensa, de 

compensação, mas também de castigo, e de restrição, estabelecendo-se desta 

forma uma relação dinâmica entre alimentação e emoções.
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As emoções têm um papel ativo na regulação interna e constante 

do organismo. Podemos classificá-las como primárias, secundárias 

e de fundo. As primárias são consideradas inatas, sendo comuns a 

todos os seres humanos. As secundárias são mais complexas, 

dependendo de fatores sócio-culturais. Pode-se considerar, ainda, 

as emoções de fundo, induzidas por estímulos internos com origem 

em processos físicos ou mentais, de tensão, fadiga e/ou energia, 

expressando-se em alterações músculo-esqueléticas. Quer 

gostemos delas ou não, a verdade é que temos de viver com elas, 

pois são essenciais à nossa saúde, funcionamento e bem-estar.

Emoções que me alimento
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A nutrição emocional não se restringe à alimentação emocional, ou fome 

emocional… vai muito além disso! Apesar de intrinsecamente ligada à questão 

da alimentação no seu conceito global, a nutrição emocional abarca todo o 

processo de relacionamento que estabelecemos com as nossas emoções e o 

impacto destas no nosso autoconhecimento, e relacionamento com os outros.

Vivemos numa era de constantes estímulos e virtualidades. Há que parar e olhar 

para dentro, ter a noção de quem se é, o que se quer. É importante identificar 

aquilo que nos faz bem, e o que nos faz pior – tal como escolhemos alimentos 

saudáveis de boa qualidade – há que ter a noção de que a nutrição emocional 

passa pela satisfação interna e pela relação com o ambiente. As nossas 

relações fazem com que nos sintamos nutridos ou não emocionalmente. Por 

isso, é tão importante o autoconhecimento, a noção do espaço interno…

Emoções que me alimento
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A nutrição está ligada ao ato de cuidar de si mesmo(a), dando atenção ao que 

está em falta, carente, desnutrido. A nutrição emocional ocorre quando a 

pessoa se conhece, respeitando os seus limites e necessidades. Da mesma 

forma, que o nosso corpo se “livra” daquilo que é excessivo e desnecessário 

ao equilíbrio, há que fazer um processo de depuração emocional, deixando ir 

aquilo que nos desagrada e não confere interesse para o nosso processo de 

mudança, pelo contrário, constitui-se como meio de desgaste e distração.

Aceitar, deixar ir, perdoar, libertar-se daquilo que já não tem interesse para a 

nossa regulação e equilíbrio emocional, faz parte de um processo 

fundamental para a promoção de uma nutrição emocional, rica e estável. A 

propósito, como está a sua nutrição emocional? As suas emoções estão em 

forma?

Emoções que me alimento



Nutrição do Corpo Mental
Nossa mente é um aparelho com uma capacidade incrível. Quando está à serviço do 

Ego, que por sua vez não sabe aonde quer chegar e está perdido, cria uma 

realidade desconectada e desequilibrada. Mas quando está à serviço do coração, 

pode manifestar verdadeiros “milagres”, coisas até então inimagináveis, porque 

estavam além do véu da ilusão.
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Agitada? Inquieta? Confusa? Focada? Receptiva? 

Barulhenta?

Como está sua mente?

Na maior parte do tempo, você ultimamente tem 

pensado em quê?

Aonde estão indo seus 
pensamentos?
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Ao escolher uma música, um filme, o que procura? 

O que tem visto / escutado na maior parte do 

tempo?

Nós estamos enviando uma comunicação com o 

universo a todo momento, através dos nossos 

pensamentos. Se estamos inconscientes disso, o 

que recebemos de volta é exatamente o que 

precisamos passar para acordar e evoluir. Se 

estamos conscientes, podemos conhecer e 

reconhecer nossas falhas e também os desafios 

que naturalmente virão para que despertemos em 

mais um nível. 

Como alimenta sua mente?

Para acordamos desse sono contagiante que insiste em 

nos pegar (e manter-nos acordados), recomendamos 

algumas práticas do Yoga como os mantras, pranayamas, 

mudras, etc. 

(Veja mais sobre essas práticas nos próximos capítulos 

deste E-Book!)



Nutrição do Corpo Espiritual
Quão fina é a sua conexão com seu Eu Superior? O quanto conhece suas aptidões mais 

inatas? O quanto conhece sua tragetória, seus aprendizados além destes que você 

experienciou nesta vida terrena?

E quão desconectado(a) da Natureza (a Terra e tudo o que nela vive) você está? 

Reconhece que poderia ser melhor?
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Nossa desconexão com nosso espírito e com o espírito de todas as 

coisas se tornou tamanha, que chegamos no ápice do distanciamento de 

nossa própria essência.

Nossos ancestrais próximos viveram períodos de muita ilusão, mas nós 

estamos tendo a bênção de ter toda informação nas mãos para 

despertarmos deste sono.

Para despertar, precisamos nos jogar num lago gelado de águas turvas,  

sem saber o que nos espera lá no fundo, mas mesmo assim mergulhar 

com muita vontade de conhecer cada canto desse lago que somos nós.

Reconectando com seu Espírito



Sadhana
Sadhana (s. m. do sânscrito) significa a prática diária de autodisciplina espiritual que 

permite expressar o Infinito dentro de nós. Disciplinando o corpo e clareando a 

mente, podemos servir à nossa Alma para que Ela nos guie precisamente em 

nossas ações.

O Sadhana nos fortalece, nos faz descobrir o sentido da vida e a nossa libertação como 

ser. Por isso pratique e tudo virá!
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Isso é muito individual, pois depende da realidade de cada pessoa. 

Citaremos aqui boas opções para que você possa conhecer e se 

encontrar, mas há tantos outros caminhos…

Abra seu coração para saber, desde dentro, qual destes caminhos você 

percorrerá com mais prazer e boa prática!!!

O que trazer para meu sadhana
(minhas práticas diárias)?



Pranayamas
Prana é a energia vital, é o que traz a força, a vida aos órgãos e às células. É a energia que permeia todo 

o universo. Ela está em tudo, no homem, na natureza, em todo o espaço. Quanto mais dela no 

corpo, quanto mais presente estiver, mais longevidade se logra.

É fato que uma respiração agitada não é nada boa, são nesses momentos que a ansiedade toma conta 

de tudo, por isso a importância de ter um estilo de vida mais calmo. Para isso, existem os 

pranayamas, exercícios respiratórios que auxiliam a controlar e dominar toda essa “potência”, o que 

pode manter a harmonia entre o corpo e a mente. Muitos, inclusive, acreditam que eles são capazes 

de curar doenças. Esses exercícios, quando feitos corretamente, ensinam a captar o prana, além de 

purificarem os condutos energéticos em que ele flui, o ideal é realizá-los todos os dias.
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A seguir veja a descrição e indicação dos principais 

pranayamas do Hatha Yoga. Antes deles, porém, a descrição da 

respiração completa, condição para começar os pranayamas.

Antes de iniciar os pranayamas em si é fundamental ter um 

comando sobre a respiração, aprender a ter um controle sobre 

a musculatura envolvida no processo respiratório. Para isso a 

respiração completa é uma forma de educação para o respirar 

consciente e de forma controlada.

Os principais pranayamas
do Hatha Yoga
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Os movimentos da respiração

tem força ativa e atrativa.

Puraka (inalação)

é de movimento passivo e expressivo.

Rechaka (exalação)

é de natureza de retenção. Tende a 

esquentar o corpo.

Antar Kumbhaka (retenção 
com os pulmões cheios)

é de natureza de entrega. Tende a esfriar o corpo.

A inspiração faz o ar entrar no corpo, nutrindo-o. Na 

retenção com os pulmões cheios, o ar é assimilado 

pelo corpo, criando calor. O calor é dissipado pela 

exalação. Por isso, reter o ar com os pulmões cheios 

esquenta. Reter o ar com os pulmões vazios, esfria.

Bahya Kumbhaka (retenção 
com os pulmões vazios)
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Respirações rápidas, como o 

bhastrikā, tendem a esquentar.

Respirações lentas são 

calmantes e tendem a esfriar.

O ritmo da 
respiração

A narina direita esquenta e estimula a energia.

A narina esquerda esfria e é sedativa.

Nosso lado direito está associado ao masculino/quente e nosso lado 

esquerdo ao feminino/frio. Essa polaridade se reflete nas narinas, 

respirar pela narina direita aumenta o fluxo de energia através dos 

canais e órgãos do lado direito ou solar do corpo. Portanto, aumentam 

a temperatura e promovem os processos associados ao calor, como a 

digestão e o metabolismo. Ao respirar pela narina esquerda 

estimulamos os órgãos e os canais associados a esse lado, lunar, 

aumentando o movimento de energia fria, que está associada à 

formação dos tecidos, à nutrição e à estabilização da mente.

A polaridade das narinas
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Os prāṇāyāmas são muito benéficos para problemas 

pulmonares. Estimulam a circulação e o fluxo de energia no 

sistema nervoso, bem como o fogo digestivo e o sistema 

imunológico. Ao apaziguarem a energia do corpo, o prāṇā, 

acalmam a mente, equilibram as emoções e promovem a 

clareza mental. Esse talvez seja o maior benefício dos 

prāṇāyāmas.

Benefícios físicos dos prãnãyamas
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Dicas para iniciar

Busque um local que seja quieto, limpo e acolhedor. O 

importante é que se sinta bem neste ambiente. Lembre-se 

que o que vale para o corpo vale para o ambiente, a postura 

deve ser firme e confortável, o ambiente deve ser quieto, que 

possibilite essa firmeza do corpo e acolhedor, para que se 

sinta confortável nele. Tente praticar no mesmo lugar, evite 

ficar mudando de lugar onde pratica o prāṇāyāma. Isso ajuda 

a mente a focar e a entender que aquele é o local e o 

momento para a prática e não para distrações.

Local
O horário ideal para a prática de 

prāṇāyāmas é pela manhã. Caso isso 

não seja possível, ao pôr-do-sol. Se 

esses horários ainda não encaixam 

dentro da sua possibilidade de rotina, 

procure praticar sempre nos mesmo 

horário, dentro da sua possibilidade. 

Apenas prāṇāyāmas relaxantes devem 

ser feitos à noite, antes de dormir.

Horário
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Dicas para iniciar

Dentro de uma prática de Haṭha Yoga, os prāṇāyāmas devem 

ser praticados após os ṣatkarmas e os ásanas e antes da 

meditação. Porém, isso não quer dizer que você precise fazer 

uma prática inteira de Haṭha Yoga para praticar prāṇāyāma. 

Você pode praticar apenas o prāṇāyāma e a meditação, 

fazendo algumas respirações completas e um aquietamento

antes de iniciar. O importante é que haja algum tipo de 

sutilização da atenção e uma concentração antes de fazer 

os prāṇāyāmas, especialmente se você não estiver fazendo 

logo pela manhã, quando a mente está mais limpa das 

impressões do dia.

Sequência
É fundamental que você pratique os 

prāṇāyāmas numa postura de 

meditação estável para você. Qualquer 

ajuste do corpo para isso é válido, 

bloco, almofada ou parede. Se você 

estiver desconfortável na postura, o 

prāṇāyāma será uma meditação sobre 

o desconforto.

Postura
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O fundamento do respirar consciente
Fases da Respiração

é também chamada de respiração diafragmática. Para realizá-la, deite-se em śavāsana, com o corpo 

inteiro relaxado, coloque a mão direita sobre o abdômen e a esquerda sobre o centro do peito. Observe a 

sua respiração natural e aos poucos, perceba e faça com que o seu abdômen expanda para cima na 

inalação e se recolha para baixo na exalação. Perceba essa respiração de forma natural e sem esforço. 

Algumas pessoas tem dificuldade em entrar nesse ritmo, pois estão habituadas a respirar pelo tórax, 

então quando inalam o abdômen se recolhe e quando exalam o abdômen expande. O contrário do que 

queremos aqui. Para essas pessoas esse exercício pode ser um pouco mais difícil, pois precisará se 

descondicionar de uma maneira de respirar para aprender outra. Mas quando encontrarem o caminho 

dessa nova forma de respirar de maneira consciente, terão muitos benefícios. Perceba que aos poucos a 

respiração fica mais natural, espontânea e relaxante.

A respiração abdominal
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O fundamento do respirar consciente
Fases da Respiração

deite-se em śavāsana ou sente-se numa posição de meditação. Observe a sua respiração natural por 

algum tempo, procurando manter o corpo estável na postura. Deixe de fazer a respiração anterior, 

abdominal, e comece a inspirar através de uma suave expansão da caixa torácica, verá que as costelas 

expandem. Percebe o movimento das costelas expandindo e recolhendo. Respire com consciência pelas 

costelas, relaxando bem o peito e sem utilizar o abdômen na respiração. Perceba a respiração fluir e 

mantenha-se consciente de todo o corpo. Assim permaneça por algumas respirações, depois desfaça 

lentamente.

A respiração torácica ou intercostal
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O fundamento do respirar consciente
Fases da Respiração

Deite-se em śavāsana e relaxe completamente o corpo. Perceba a respiração natural por algum tempo. 

Faça primeiramente a respiração torácica por alguns segundos. Então quando o tórax estiver 

completamente expandido, inspire um pouco mais, até que essa expansão seja sentida na parte superior 

do peito, percebendo as clavículas se moverem sutilmente. Evite qualquer tensão no pescoço ou nos 

ombros. Ao exalar, sinta as clavículas se moverem para baixo e depois perceba a caixa torácica 

completamente relaxada. Permaneça respirando dessa maneira por um período. Desfaça qualquer esforço 

durante a execução. Entre os três movimentos da respiração, talvez esse seja o movimento mais difícil 

de fazer evitando tensões no corpo.

A respiração clavicular
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O fundamento do respirar consciente
Fases da Respiração

sente-se numa postura de meditação ou em śavāsana e mantenha o corpo estável e ao mesmo tempo 

relaxado. Inspire suave e profundamente e sinta o abdômen expandir lentamente. Em seguida, ao final da 

expansão do abdômen, sinta as costelas expandirem para os lados suavemente e sem esforço. Quando 

as costelas e parte do tórax deixarem de expandir, sinta a elevação sutil das clavículas e da parte alta do 

peito. Depois da inalação, sinta a exalação começar de cima, retornando as clavículas à posição anterior, 

relaxando o tórax e a parte alta das costas. Posteriormente sentindo as costelas retornando à posição 

natural. E por último, o abdômen se recolhendo em direção à coluna. O movimento deve ser sentido de 

modo contínuo, num fluxo unitário. As três fases da respiração são uma respiração unificada. Elas 

permitem com que respiremos mais amplamente. A respiração deve fluir sempre livre de tensões e 

esforço demasiado. Aos poucos a respiração completa fica mais natural e fluida.

Respiração completa, a união das três respirações
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Uma vez tendo dominado a respiração completa, 

você terá as ferramentas iniciais para realizar os 

prāṇāyāma de maneira consciente e controlada. 

Não esqueça, a prática da respiração completa não 

é um prāṇāyāma em si mas já traz diversos 

benefícios para o corpo e para o aquietamento da 

mente. Boa prática!

O fundamento do respirar consciente
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Ujjāyī significa “vitorioso”. Este prāṇāyāma consiste em fazer respirações profundas com 

uma leve contração da glote, diminuindo a passagem do ar e com isto fazendo um leve ruído. 

* O Ujjāyī é considerado um prāṇāyāma relaxante. Tem um efeito importante de aquecimento 

do corpo. Este prāṇāyāma pode ser praticado em pé, sentado ou deitado. É muito usado nas 

práticas de āsanas em alguns estilos de Hatha Yoga, tanto como uma forma de concentrar, 

como de aquecer o corpo, de interiorizar a atenção e de controlar a respiração, facilitando 

com que ela se sintonize aos movimentos do corpo durante a transição entre as posturas.

*O Ujjāyī é um bom prāṇāyāma para associar ao mantra So-Ham. Aos inspirar escute e repita 

mentalmente “So”. Ao expirar, escute e repita mentalmente “Ham”.

Ujjāyī prāṇāyāma
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– Sente-se numa postura estável e confortável, uma postura meditativa. Feche os 

olhos, observe a respiração natural e perceba o relaxamento e estabilidade do corpo.

– Conduza, então, a sua atenção para a garganta. Imagine o ar entrando e saindo não 

pelas narinas, mas pela garganta. Suavemente contraia a glote e perceba um leve 

sussurro que esta contração produz. Perceberá também uma leve contração no 

abdômen. A inalação e a exalação devem ser suaves e profundas.

– Faça a respiração completa e escute o ar passando pela garganta.

– Você pode iniciar essa prática com 10 respirações e aos poucos estendê-la até 5 

minutos.

Ujjāyī prāṇāyāma
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Bhastrikā em sânscrito significa “fole”. O movimento respiratório que fazemos 

durante a execução desse prāṇāyāma lembra um fole, por isso o nome. 

* O Bhastrikā não deve ser executado por pessoas que tenham hipertensão, 

problemas cardíacos, hérnia, úlcera, pressão alta ocular, descolamento de retina, 

epilepsia ou glaucoma.

* De acordo com a Haṭha Yoga Pradīpikā este prāṇāyāma elimina os 

desequilíbrios causados pelo excesso de pitta, kapha e vāta, purifica as nādis e 

estimula o fogo gástrico no corpo.

Bhastrikā prāṇāyāma



48

– Sente-se numa postura estável e confortável. Mantenha a cabeça alinhada com a coluna, o 

topo da cabeça projetando-se para o alto.

– Inspire usando a musculatura abdominal, sentirá a musculatura do abdômen expandir e 

projetar-se para fora, em seguida expire vigorosamente contraindo firmemente o abdômen que se 

projeta para dentro, o diafragma movimenta-se para cima.

– Inicie com um ritmo lento e tranquilo, contraindo com relativa força o abdômen para que o ar 

saia. A respiração deve ser rítmica, o tempo e a intensidade da inalação dever ser igual ao da 

exalação. Aos poucos, comece a acelerar o ritmo, contraindo ao máximo o abdômen a cada 

exalação. Lembre-se que essa força aplicada nunca deve se exceder a ponto de criar tensão, 

especialmente da musculatura da face. Os músculos da face devem permanecer relaxados e o 

semblante tranquilo enquanto se executa o prāṇāyāma.

Bhastrikā prāṇāyāma
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– Continue a execução durante 10 respirações, uma inalação e uma exalação 

conta-se 01. Você pode fazer 5 ciclos de 10 respirações.

– Pode-se fazer, após as 10 respirações, ou seja, ao final de cada ciclo, uma 

retenção com pulmões cheios e ativar jalāndhara bandha (contração da garganta, 

aproximando o queixo no tórax) combinado com mūla bandha (elevação do 

assoalho pélvico).

– Retenha o ar de forma confortável e no final exale de forma lenta e controlada.

– Esse prāṇāyāma estimula o metabolismo, produzindo calor e ajudando e liberar 

toxinas do corpo. Também massageia e estimula os órgãos abdominais, 

tonificando todo o sistema digestivo. Ajuda no foco mental e prepara para a 

meditação.

Bhastrikā prāṇāyāma
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O sūryabheda kūṁbhaka prāṇāyāma significa, literalmente, “o prānāyāma de retenção 

que perfura o Sol”.  Isso quer dizer, “que perfura ou purifica a nāḍī solar, piṅgalā”.

– Sente-se em uma postura firme e confortável. Execute algumas respirações 

completas de maneira consciente. Acalme e aquiete a respiração.

– Faça o gesto de Viṣṇu mudrā com a mão direita.

– Obstrua a narina esquerda (lunar) utilizando o dedo médio da mão direita, 

preferencialmente logo acima da narina, bloqueando a passagem do ar. Inspire pela 

narina direita (solar) |  Expire pela narina esquerda;

– Repita a sequência, inspirando sempre pela narina direita e expirando sempre pela 

narina esquerda. Você pode executar entre 20 e 30 ciclos deste prāṇāyāma.

Sūryabhedana
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– Sente-se em uma postura firme e confortável. Execute algumas respirações 

completas de maneira consciente. Acalme e aquiete a respiração.

– Faça o gesto de Viṣṇu mudrā com a mão direita.

– Obstrua a narina direita (solar) utilizando o dedo médio da mão direita, 

preferencialmente logo acima da narina, bloqueando a passagem do ar;

– Inspire pela narina esquerda (lunar);

- Expire pela narina direita;

– Repita a sequência, inspirando sempre pela narina esquerda e expirando sempre 

pela narina direita. Você pode executar entre 20 e 30 ciclos deste prāṇāyāma.

Chandrabhedana (a respiração lunar)
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O nome deste prāṇāyāma faz alusão ao som produzido ao realizá-lo. Sua execução refresca todo o 

corpo, produz sensação de bem estar e reduz o excesso de pitta no corpo.

– Sente-se em uma postura firme e confortável. Execute algumas respirações completas de maneira 

consciente. Acalme e aquiete a respiração;

– Feche a boca, com os dentes juntos ou muito próximos, os lábios entreabertos e a língua 

levemente encostada por trás dos dentes (variações em relação à posição da língua são comuns);

– Inspire pela boca, fazendo o ar passar por entre os dentes e a língua;

– Ao finalizar a inspiração, feche a boca. Expire pelas narinas;

– Execute por este prāṇāyāma por cerca de 3 minutos ou 20 ciclos.

Śītkarī



53

Śītā que dizer “frio”. É, como o Śītkarī, uma respiração refrescante.

* De acordo com a Haṭha Yoga Pradīpikā este prāṇāyāma cura doenças do abdômen  e 

do baço, evita febre e transtornos biliares. Ou seja, apazigua pitta.

Uma técnica de interface entre prāṇāyāma e pratyāhāra

Śītālī



54

– Coloque a língua em forma de calha, projetando-a para fora da boca, sem tensão;

– Faça uma inspiração completa pela boca, fazendo o ar atravessar o canal formado 

pela língua;

– Feche a boca com a língua recolhida e retenha o ar;

– Expire lentamente pelas narinas.

Respirar pela boca

– Geralmente para resfriar quase que instantaneamente o corpo, usamos a respiração 

pela boca, como no Śītālī prāṇāyāma. Por outro lado, essa respiração, como esfria, 

tende a criar muco, por isso deve ser feita com cautela.

Śītālī
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Bhrāmarī é conhecido como o prāṇāyāma do som da abelha. Este prāṇāyāma serve 

como uma excelente preparação para técnicas nas quais se exija maior 

aquietamento e introspecção, e por isso é idealmente feito antes da meditação.

* De acordo com a Haṭha Yoga Pradīpikā com este prāṇāyāma os yogis

experimentam uma felicidade indescritível em seus corações.

Bhrāmarī
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– Sente-se numa posição confortável, preferencialmente num ambiente sem ruídos;

– Feche os ouvidos e os olhos;

– Inspire profundamente;

– Expirar lenta e profundamente, produzindo um zumbido semelhante ao de uma 

abelha (bhrāmarī);

– Execute por este prāṇāyāma por cerca de 3 a 5 minutos ou 20 ciclos.

Bhrāmarī
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Nādī śodhana, ou respiração alternada, é um dos prāṇāyāmas mais conhecidos e utilizados pelos 

praticantes de Haṭha Yoga.

– Sente-se numa postura de meditação, de modo que o corpo esteja estável, firme e confortável.

– Faça algumas respirações completas, com consciência, de maneira sutil e suave. Perceba o 

aquietamento do corpo e da mente, aumentando a clareza e a atenção.

– Então, antes de iniciar o prāṇāyāma exale todo ar. Caso o ombro canse no decorrer da prática, 

você pode recolher o cotovelo e sustentá-lo com a mão esquerda.

O prāṇāyama de purificação das nadis e 
de equilíbrio entre frio e calor no corpo
Nādī śodhana prāṇāyāma
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– Inspire pela narina esquerda, fechando a narina direita.

*Você pode optar por reter o ar com os pulmões cheios ou não.

– Feche a narina esquerda e exale pela direita.

*Você pode optar por reter o ar com os pulmões vazios ou não.

– Inale pela mesma narina (direita), e quando estiver com os pulmões 

cheios, troque de narina, exalando pela esquerda.

Assim encerra-se um ciclo completo deste prāṇāyāma. Faça entre 10 e 

20 ciclos, lembrando que a troca de narina acontece quando os pulmões 

estão cheios e nunca quando eles estiverem vazios.

Nādī śodhana prāṇāyāma
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* Caso as duas narinas estejam obstruídas, você não conseguirá fazer 

este prāṇāyāma. Porém se apenas uma delas estiver obstruída você 

pode fazer, mas quando precisar respirar pela narina obstruída, você não 

irá fechar a narina oposta completamente, apenas a metade dela. Então 

de fato estará respirando pela narina não obstruída, mas irá imaginar o 

ar passando pela narina que está obstruída. Verá que você consegue 

sentir como se estivesse respirando por ela, mesmo sem estar 

fisicamente. Pode ser que ao longo da prática a narina desobstrua. Caso 

isso gere desconforto, não precisa praticar. Lembre-se, deve haver 

estabilidade e fluidez na prática, evitando a ansiedade e o desconforto.

Nādī śodhana prāṇāyāma
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– Inicie com a proporção 1:1 – O tempo de inalação igual ao tempo de exalação, sem retenção. 

Contando até 3 ou 5, podendo chegar até 10 na inalação e na exalação. Esta proporção feita sem 

esforço para prolongar a respiração, ou seja, sem aumentar o tempo até 10, mas mantendo a 

respiração natural, pode ser feita tranquilamente por qualquer pessoa. Não há contra indicação em 

relação a pessoas com problemas cardiovasculares. É uma prática que ajuda a equilibrar o cérebro e 

o coração, melhora ansiedade, insônia e proporciona clareza mental e concentração.

– Depois você pode passar para o tempo de 1:2 – O tempo de exalação é o dobro do tempo da 

inalação, ou seja, inspira em 5 e expira em 10. Essa proporção tende a tornar os batimentos 

cardíacos mais lentos e a diminuir a pressão sanguínea. Promove uma profunda introspecção. Esse 

tempo não deve ser executado por pessoas com distúrbios cardíacos. Assim como todos os tempos 

que incluem retenções. Essa é uma indicação geral de cautela.

Tempos de execução para Nādī śodhana
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– Tempo de 1:1:1 – Neste tempo, a inalação, retenção e exalação devem estar em sintonia, no 

mesmo tempo. Não é feita a retenção com os pulmões vazios. Deve-se começar com o tempo de 

contagem de 5 e aos poucos, cautelosamente aumentar até 10. Após o corpo se adaptar a este 

tempo, ele pode ser estendido para 1:1:2, começando com a contagem a partir de 5, podendo 

estender até 10. O tempo posterior seria 1:2:2. O seguinte 1:3:2 e o último dessa série seria 1:4:2.

Incluindo retenção com os pulmões cheios
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– Tempo de 1:1:1:1– Neste tempo, a inalação, retenção com os pulmões cheio e retenção com os 

pulmões vazios devem ter o mesmo tempo. Deve-se começar com o tempo de contagem de 5 e pode 

ser gradativamente aumentado até 10, sempre mantendo a serenidade e o conforto. A retenção com 

os pulmões vazios pode gerar desconforto e medos, por isso esse tempo deve ser executado com 

muita consciência e cuidado.

*Lembre-se sempre que o aumento dos tempos não é uma competição, é algo que deve acontecer 

naturalmente, à medida que o corpo vai se adaptando à prática. Independente do tempo, o 

relaxamento, o ritmo, a fluidez e a consciência são os aspectos mais importantes em todos os 

prāṇāyāmas.

* Esse prāṇāyama pode ser feito associado à mantra. Ao respirar pela narina direita pode-se repetir 

RAM, ao respirar pela narina esquerda repetir VAM.

Incluindo a retenção com os pulmões vazios
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Indicação de praticar a respiração pela 

narina direita de manhã por volta de dez 

a quinze minutos. Pode ser o 

Suryabhedana, respiração solar. E à 

tarde o Chandrabhedana, respiração 

lunar, para apaziguar a mente e conduzir 

a um sono que revigore a nutra.

Bhastrika pode ajudar a esquentar o 

corpo, mas deve ser feito com cautela, 

sem se exceder. Caso sinta tontura 

deve parar imediatamente. 

Indicações de prāṇāyāmas para os três doshas
Vata

Indicação de praticar 

Chandrabhedana, respiração 

solar, à tarde ou quando sentir o 

calor corporal muito alto ou 

quando se sentir muito irritado

Shitali e Shitkari são ótimos 

para esfriar e dissipar o calor 

acumulado por pitta.

Pitta
Indicado praticar o Sūryabheda, 

respiração solar, que ajuda a 

reduzir o excesso de muco. 

Melhor ser praticada pela manhã.

Bhastrika e Kaphalabhati irão 

ajudar a movimentar a energia e 

a tirar a letargia do corpo e da 

mente.

Kapha



Mantras
‘Man’ quer dizer “mente” e ‘tra’ significa “controle” ou “instrumento”.

Mantra, então, é um “instrumento para controlar a mente” a um outro estado mais elevado. 

Ou, ainda, um meio de libertar a mente das amarras do ego, conectando-a à alma.

Pode ser uma palavra, sílaba ou poema de poder, normalmente escrito em sânscrito –

língua utilizada para trazer à humanidade conhecimento da verdade absoluta de quem 

somos através de escrituras sagradas (Vedas ou derivações autorizadas dos 

mesmos, como os Upanishads), descobertas há mais de 3 mil anos.

64
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Os mantras se originaram principalmente do hinduísmo e budismo, porém 

são utilizados também por diversas tradições e práticas espirituais que não 

têm vínculo com doutrinas ou religiões estabelecidas.

Normalmente os Mantras são articulados na forma de Japa (repetição 

curta), com o uso de um Mala (espécie de rosário) com 108 contas. Este 

processo pode sussurrado, cantado ou entoado mentalmente. Quanto mais 

desenvolvida a concentração do Sadhaka (praticante), maior será a sua 

capacidade de mantralização na forma mental.

Os mantras nos conduzem a um estado meditativo por focalizarmos a 

mente numa única atividade.

Mantras
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Caso queira começar a utilizar os mantras em sua vida, indicamos que use 

um japamala e repita mentalmente ou verbalmente todos os dias por um 

período de 21 dias seguidos.

Basta reservar um local tranquilo em sua casa e sentar-se com a coluna 

ereta para dar passagem ao fluxo de energia. Reserve cerca de 30 minutos 

para esse ritual e avise as pessoas que moram com você que terá um 

tempo só seu de conexão interior.

Mantras
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Mantras para despertar o melhor de você

“Om Gam Ganapataye Namaha” 

Ganesh Maha Mantra

Para despertar o melhor em você e ver os seus potenciais com mais clareza, o primeiro 

passo é abrir o caminho para essa transformação. Ganesha é o “Guardião da 

Passagem”. Antes de ir à qualquer lugar com a mente, primeiro saudamos o Senhor 

Ganesha. Esse mantra significa "Eu te saúdo, Senhor das tropas" ou "Om e saudações 

àquele que remove obstáculos" .

Ao chamar o deus Ganesha, você está pedindo para a força divina te ajudar a abrir o 

caminho para seguir em frente. Tudo que bloqueia sua passagem será ultrapassado 

com mais facilidade, porque o mantra encherá seu coração de coragem.
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Mantras para despertar o melhor de você

“Om bhur bhuva svar

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo nah prachodayat”

Gayatri Mantra 
Para ter clareza mental e saber lidar com as situações de uma maneira mais 

sábia e sincera com você mesmo(a), utilize esse mantra, que quer dizer: "Ó 

Deus da vida que traz felicidade, dá-nos Tua luz que destrói pecados, que a Tua 

divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente".

Gayatri é uma ferramenta de luz que impede que a mente seja tomada pelas 

trevas. Com a consciência tranquila, sua transformação será mais plena e você 

conseguirá obter os seus objetivos - desde que sejam relevantes para sua 

evolução.
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Mantras para despertar o melhor de você

“Hare Rama Hare Rama 

Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna 

Krishna Krishna Hare Hare”

Maha Mantra 
O Grande Mantra é interpretado como: "Dá-me a Vontade Divina, Dá-me a 

Vontade Divina, Vontade Divina, Vontade Divina, Dá-me, Dá-me. Dá-me Alegria, 

Dá-me Alegria, Alegria, Alegria, Dá-me, Dá-me".

Pensamentos que pesam a mente, deixando-a cansada e sem rumo, são 

obstáculos que impedem o seu crescimento. Para despertar os potenciais que 

estão dentro de nós, precisamos acreditar em nós mesm@s e nos livrar de tudo 

que indique o contrário - começando pelos pensamentos negativos.

No momento em que sentir o peso dos pensamentos, ouça e repita esses versos 

para não ser influenciado(a) pelos efeitos desgastantes do pessimismo.



Mudras
Mudras são gestos com poderes de símbolos que têm a capacidade de 

purificar e equilibrar as energias do corpo, assim como as emoções e os 

pensamentos.

Na maioria das culturas, ao unirmos as palmas das mãos em frente ao 

coração, estamos demonstrando gratidão, reverência e humildade. O 

Namaskar ou Namastê Mudra, é muito utilizado pelos praticantes de 

Yoga para expressar o reconhecimento do aspecto sagrado em si mesmo 

e no outro.
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Mudras
Uma imagem clássica que vem à mente quando se pensa em 

meditação, é a de uma pessoa sentada na posição de lótus, com as 

mãos apoiadas nos joelhos e a ponta do polegar e indicador em 

contato. Esse gesto específico com as mãos é chamado de chin

mudra. 

Esses gestos de poder são frequentemente usados como 

ferramentas para concentração e expansão da consciência durante 

práticas meditativas. Também são associados a alguns Asanas

durante a prática do Yoga, complementando e até intensificando as 

qualidades dessas posturas.  
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Mudras
Os Mudras feitos com as mãos, relacionam os cinco elementos da 

natureza. Cada dedo representa um qualidade de energia material:

Ao unir os dedos nos mudras, fazemos combinações capazes de 

gerar diferentes tipos de conexões energéticas para variadas 

finalidades.

Existem muitos gestos de poder. Seus nomes podem variar 

também de acordo com a região ou estilo de Yoga.

Alguns exemplos de Mudras:
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1. JNANA MUDRA:
Gesto da Sabedoria ou 

Conhecimento Intuitivo. Equilibra 

os dois hemisférios cerebrais e 

acalma o sistema nervoso. 

Também ativa nossa conexão 

com o Ar. Junte a ponta do 

polegar com a ponta do dedo 

indicador formando um círculo, 

estique os outros dedos.
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2. PADMA MUDRA:
Gesto da Flor de Lotus. Abre o 

coração sutil, diminui a carga de 

tensão sobre o coração físico e 

cria expansão da caixa torácica. 

Junte os punhos, polegares e 

dedos mínimos e abra os outros 

dedos.

3. MATANGI MUDRA:
Gesto da Harmonia. Energiza a 

área do plexo solar e facilita a 

sensação de auto-estima. 

Entrelace todos os dedos, estique 

e una os dedos médios em frente 

ao plexo solar.



4. PRANA MUDRA:
Gesto da Energia Vital ou 

Respiração. Facilita a expansão 

dos pulmões e de todo o sistema 

respiratório. Junte o polegar com 

os dedos mínimo e anular e 

estique os dedos médio e 

indicador.
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5. MANDALA MUDRA:
Gesto da Integração. Facilita a 

experiência de integração com 

todo o Universo. Repouse os 

quatro dedos da mão direita sobre 

os da mão esquerda. Una os 

polegares formando um círculo.

6. KINI MUDRA:
Facilita um estado de equilíbrio 

da glândula pituitária que 

consequentemente regula todo o 

sistema endócrino. Junte as 

pontas de todos os dedos.



7. UTTARBODHI MUDRA:
Gesto do Auto Fortalecimento. 

Ativa a glândula timo e aumenta a 

auto-estima, promovendo a saúde 

do sistema imunológico. 

Entrelace os dedos para fora e 

estique os indicadores para cima 

e os polegares para baixo, 

colocando-os no externo.
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8. APANA MUDRA 
Gesto da Digestão. Estimula e 

facilita a finalização do processo 

de digestão, equilibrando a 

eliminação. O polegar toca dedos 

médio e anular, os demais dedos 

ficam esticados.

9. KARKATA MUDRA
Gesto do Caranguejo. Gesto do 

equilíbrio Sexual. Estimula os 

canais de energia sexual, equilibra 

o sistema glandular e melhora a 

concentração. Entrelace todos os 

dedos com as mãos em forma de 

concha e repouse sobre o chakra 

sexual.
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Mudras são formas de expressão, assim como a linguagem falada e escrita. 

Por essa razão, é muito comum encontrarmos os mesmos gestos com 

nomes diferentes ao longo de nossas pesquisas.

O mais importante nas práticas dos Mudras, é a observação consciente de 

seus efeitos durante sua vivência. Aconselhamos que deixe seu mestre 

interior guiar seu corpo, emoção e mente ao longo de suas experiências 

com esses gestos de poder. Se observe e escolha o Mudra que você precisa 

no seu momento.

Namastê! Boa prática!!!

Mudras
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Você tem alguma dúvida?

contato@shivashakti.com.br
27 99982-3348

In Lak'ech


