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Reconhecemos que, como professores de Kundalini Yoga, estamos comprometidos em viver em nossa 
consciência superior. Conduzimos nossas vidas em um espírito de integridade. No Juramento do Professor, A 
Definição de um Yogui e As 16 Facetas da Perfeição de um Professor de Kundalini Yoga, Yogi Bhajan nos dá 
as diretrizes para essa jornada de consciência, cuja prática diária nos apoiará como Professores de Kundalini 
Yoga. 
 
O Juramento do Professor 

"Eu não sou uma mulher". (Dedo de mercúrio abaixa) 
"Eu não sou um homem". (Dedo Solar abaixa)  
"Eu não sou uma pessoa". (Dedo de Saturno abaixa)  
"Eu não sou eu mesmo". (Dedo de Júpiter abaixa) 
"Eu sou um professor". (O polegar levanta) 

 
A definição de um iogue 
Um yogui não é afetado pelas polaridades opostas da vida, por elogios ou por calúnias, nem pela riqueza nem pela 
pobreza, saúde ou doença, vida ou morte. A vontade de Deus é a vontade do yogui. Ele ou ela rende sua vontade pessoal à 
vontade de Deus. Quando a energia Kundalini, a força primordial do Prana (energia vital), penetra e prevalece em todos 
os chakras, o yogue permanece estável diante das probabilidades do Karma e percorre o caminho uniforme do Dharma. O 
Raj Yogi é um sábio e um rei diante de todas as tentações, situações, eventos e ambientes. Aqueles que meditam no Guru 
Ram Das são abençoados através de milagres para serem sábios reais ao longo dos tempos. 
 

As 16 facetas da perfeição de um professor de Kundalini Yoga 
Sola Kalyan Sumpuran Yogi Bhajan, setembro de 1995 

 
1. Um professor nunca alterará os ensinamentos por causa da opinião pessoal. Você ensinará através do exemplo. 
2. Quanto mais você cresce como Professor, mais humilde você tem que ser. 
3. O Professor sempre serve aos alunos, para que eles possam se tornar dez vezes mais fortes que você, porque cada 

aluno é um Professor para o amanhã. 
4. Um Professor tem que ser extremamente gentil, carinhoso, compassivo e indulgente. 
5. Como Professor, você deve sempre cutucar, provocar, confrontar e elevar seus alunos à excelência. 
6. Como um Professor você tem que continuamente imaginar, visualizar, acreditar, expandir em todas as direções, 

conectar a tudo, meditar, praticar e projetar que você é Ang Sang Wahe Guru ("Com cada membro, cada parte de 
mim, eu pertenço ao Divino"), e que a energia do Guru Ram Das está fluindo através de você. 

7. Como Professor, você estará sempre em Chardi Kala (espírito elevado) e conectado a seu eu superior, nunca preso em 
tumulto emocional. Conte suas bênçãos, não suas maldições. Seja sempre gracioso. Brilhe e cresça. 

8. Como Professor, você se formará continuamente em direção à Divindade e Infinidade que é a essência de sua 
existência. Você não é um humano nascido para uma busca espiritual, você é um espírito, um Atma (alma), nascido 
para uma experiência como humano. Sua pureza e piedade como um Atma é sempre mantida, protegida, exaltada, 
projetada, como prioridade sobre tudo e mantida à vista mental, física e espiritualmente. 

9. Como Professor, escute e obedeça a todos os ensinamentos justos. Se você ler alguma coisa, você saberá; se escrever 
algo, você o entenderá; se ensinar algo, você o aperfeiçoará. 
É a perfeição de sua entrega que lhe dá graça como Professor. Seu sucesso como Professor não está no que você sabe, 
mas no que seu aluno recebe. 
Um Professor é medido pelo crescimento, dignidade e excelência do aluno. Se você encontrar algum talento, 
alimente-o, ensine-o, exalte-o da melhor forma possível. 

10. Como Professor, não se relaciona com ego ou politicagem. Sempre se relacione com o espírito, a alma e a essência de 
uma pessoa. Sempre se relacione com a inteligência, o talento e a consciência de uma pessoa. Sempre se relacione 



com os modos, os métodos e a mentalidade de alguém. Pensamentos puros são o caminho para o conhecimento 
universal e o tornarão generoso, feliz e belo. 

11. Deus e o Guru abençoaram você com o Karma (lei de causa e efeito). Como Professor, você deve se oferecer ao 
Dharma (estilo de vida de retidão) para honrar o dom de Deus da vida. Nunca crie uma deriva ou fenda entre você e 
seu Atma (alma). 

12. Um Professor veste roupas brancas de algodão enquanto ensina. A roupa branca faz com que você como Professor 
pareça divino e represente luz. A cor branca representa as sete cores. O algodão é a flor da Terra. É bom para sua 
psique, sua energia e seu sistema nervoso. Sua maneira de se vestir deve ser santa e fazer você brilhar com graça. Você 
deve parecer um sábio e um príncipe ou princesa da paz e da divindade. Um professor é um príncipe ou princesa da 
paz e da divindade. 

13. Assim como uma semente deve se transformar e amadurecer para dar frutos, os professores que não se tornam alunos 
perfeitos não se tornam mestres perfeitos. 

14. O Espírito Universal que gira a Terra pode cuidar de todos os seus problemas. Como Professor, você tem que 
aprender a confiar e a ter fé. Considere cada respiração da vida como um presente. Procure respirar com consciência, 
fazendo uma respiração por minuto. 

15. A bandeira de um Professor é: "Em Deus eu habito". A norma de um Professor é: "Deus dentro de mim, em quem 
confio". A honra de um Professor é: "Em nome de Deus, eu sirvo". O lema de um Professor é: "Paz de espírito e paz 
dentro do mundo material". 

16. Um Professor precisa se comprometer com o Nome, a identidade dada por Deus. 
Sem o Nome, você não pode ter a pureza de si mesmo e a graça divina projetada para dominar todos os elementos. 
Sem compromisso, não há caráter.  
Sem caráter, não há dignidade. 
Sem dignidade, não há divindade. 
Sem divindade não há graça. 
Sem graça não é possível se sacrificar ou servir aos outros. Sua compaixão e presença não funcionarão, e você não 

poderá ser feliz. 
Lembre-se de uma vez por todas, a felicidade é seu direito de nascimento, e é sempre justo ser feliz. Portanto, seja 

feliz, seja saudável e seja santo. 
Todos nós somos santos, porque todos nós temos nove buracos. Acrescente dois braços e duas pernas, você tem o 

número treze. Você nasce com treze, viverá com treze, morrerá com treze. Treze (três e um) resulta em quatro, 
Copas de Oração. A oração é seu poder, seu protetor e seu provedor. Sat Nam 

©1995 Ensinamentos de Yogi Bhajan 
 
 

O CÓDIGO DE ÉTICA E PADRÕES PROFISSIONAIS DE UM 
PROFESSOR DE KUNDALINI YOGA 

 
RELAÇÃO PROFESSOR-ESTUDANTE 
É de responsabilidade do professor manter uma relação consciente e profissional com os alunos e com outros professores. 
Um professor reconhece que a relação professor-aluno envolve um desequilíbrio de poder. Isto é verdade mesmo com um 
aluno que não está mais estudando com o professor. 
1. Um professor reconhece a confiança implícita nele depositada devido ao poder único da relação professor-aluno. Um 

professor evita conscientemente qualquer relacionamento com um aluno que seja explorador de alguma forma, ou 
seja, ele ou ela nunca usa tal relacionamento para ganho ou benefício pessoal. 

2. Todas as formas de envolvimento sexual com os alunos são antiéticas, mesmo quando um aluno provoca ou consente 
com tal comportamento. O comportamento sexual inclui, mas não se limita a, todas as formas de seduções explícitas 
e dissimuladas no discurso, nos gestos e nas ações. 

3. Todas as formas de envolvimento financeiro com os estudantes são desencorajadas e podem ser sujeitas a uma revisão 
disciplinar. O envolvimento financeiro inclui, mas não se limita a, empréstimos, presentes e relações comerciais. O 
pagamento por serviços de ensino é aceitável. Se você tiver alguma dúvida sobre envolvimento financeiro, entre em 
contato com o Escritório de Ética e Normas Profissionais e Resolução Consciente de Conflitos (EPS). 

4. Os pontos acima devem estar em vigor enquanto o professor estiver em uma relação professor-aluno e por não menos 
de 6 meses após o aluno ter deixado de ter qualquer aula ou treinamento do professor. 

5. Um professor nunca se envolve em assédio, palavras ou ações abusivas, ou coerção de alunos ou ex-alunos. 
6. Um professor demonstra uma consideração sensível pelos padrões morais, sociais e religiosos, bem como pela 

diversidade racial, identidade de gênero e orientação sexual de todos os alunos, e evita impor suas crenças pessoais 
aos outros. 

7. Um professor não aconselhará um aluno a ir contra os conselhos de seu médico. 



8. Um professor percebe que ele ou ela é um veículo para estes Ensinamentos, nunca sua fonte. Um professor de 
Kundalini Yoga não inicia ninguém como um discípulo. 

9. Um professor se esforça para construir a conexão do aluno com os ensinamentos e com sua própria alma, e não com 
qualquer personalidade. 

10. Se um professor não puder continuar o relacionamento professor-aluno, o professor, a pedido do aluno, conectará o 
aluno a outros recursos apropriados do professor na Comunidade Global da 3HO. 

11. Um professor trata toda a comunicação com os alunos com respeito e confidencialidade apropriada. 
12. Um professor respeita o direito do aluno de questionar. 
13. Um professor evita represálias contra um aluno que esteja expressando preocupações ou reclamações. 
 
ESTRUTURA DA CLASSE 
1. Um professor ensina kriyas (que inclui posturas, mantras, meditações ou séries) como foram ensinadas por Yogi 

Bhajan, com a exceção de reduzir o tempo das posturas, ou prever variações de posturas quando necessário para 
acomodar as limitações físicas dos alunos. 

2. Um professor não cria kriyas (posturas, mantras, pranayamas, meditações ou conjuntos.) Um professor não combina 
ensinamentos ou práticas de outros caminhos em uma kriya de Kundalini Yoga como ensinada por Yogi Bhajan. 

3. Um professor reconhece que eles fazem parte da Corrente Dourada ao iniciar cada aula com o Adi Mantra, cantando 
"Ong Namo Guru Dev Namo" pelo menos 3 vezes. Cada aula termina com a canção "Long Time Sun". 

4. Um professor é responsável por manter a integridade e a sacralidade dos ensinamentos do Kundalini Yoga. 
5. Um professor não exagera ou deturpa os benefícios do Kundalini Yoga como ensinada por Yogi Bhajan. 
6. Em uma aula de Kundalini Yoga, um professor veste roupas brancas apropriadas, modestas e limpas. Recomenda-se 

fortemente usar algo para cobrir a cabeça. 
7. Um professor defende a lei do yoga, "se você vier de mãos vazias, você deixará de mãos vazias", encorajando os alunos 

a fazer uma oferta. 
 
COMUNICAÇÕES PÚBLICAS 
Estas diretrizes foram elaboradas para manter a qualidade dos Ensinamentos e estar em conformidade com todas as 
diretrizes legais para uma representação apropriada de nossos serviços. 
1. Um professor representa com precisão suas qualificações profissionais e certificações junto com suas afiliações e/ou 

apoio de qualquer organização(ões). 
2. Anúncios e folhetos promovendo aulas ou cursos baseados no Kundalini Yoga como ensinados por Yogi Bhajan 

devem descrevê-las e retratá-las com exatidão e graça. 
3. Um professor representará a si mesmo, a 3HO, a IKYTA e o KRI de forma verdadeira e acessível em todas as 

comunicações públicas. As comunicações promocionais seguirão as diretrizes estabelecidas pela 3HO, IKYTA ou KRI 
que refletem corretamente as missões destas organizações. 

 
PROFESSORES NA COMUNIDADE 
1. Um professor não deprecia injusta ou desonestamente os outros professores. 
2. Um professor fala e age com respeito a outros professores de Kundalini Yoga, assim como professores de outras 

tradições (e modalidades de saúde) de yoga, e respeita as relações existentes entre professor e aluno. 
3. Um professor constrói a unidade da Comunidade Global 3HO abraçando a diversidade, a vontade de colaborar e o 

compromisso de agir para o benefício de todos. 
4. Um professor atua como um membro contribuinte integral de todas as organizações internacionais (e nacionais, 

quando apropriado): 3HO, IKYTA, KRI, EPS. Ele ou ela atua como um representante das políticas profissionais e 
éticas dessas organizações. 

5. Um professor cultiva a integridade ética de nossa cultura como professores, procurando assistência para um professor 
envolvido no que parece ser uma violação dessas normas através do EPS. 

6. O comportamento de um professor sempre representa a pureza e a integridade dos Ensinamentos. 
7. Em todo momento um professor deve reconhecer a linhagem da Corrente Dourada e os Ensinamentos com respeito 

e reverência. 
8. Qualquer professor considerado responsável ou culpado em um tribunal civil ou criminal, no qual tenham sido 

constatados fatos ou uma sentença por torpeza moral, crime ou fraude, está sujeito a diligências pelo EPS. 
9. Qualquer professor cujas ações sejam contra os interesses da 3HO, IKYTA, KRI ou das entidades que apóiam seus 

serviços, e que envolvam violação de responsabilidade fiduciária (agindo por ou mantendo em confiança) ou má 
conduta financeira está sujeito a diligências pelo EPS. 

 
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
1. Um professor se compromete e mantém uma prática espiritual regular e diária que inclui Kundalini Yoga e 

meditação como ensinada por Yogi Bhajan. 



2. Um professor se compromete com o aperfeiçoamento contínuo de seus conhecimentos e habilidades profissionais. 
Ele ou ela preenche todos os requisitos de treinamento desenvolvidos e apresentados pela 3HO IKYTA, a Academia 
de Treinadores Aquarianos, KRI, e EPS, e Associações Nacionais, quando apropriado. 

3. Um professor se abstém do uso ou dependência de álcool, tabaco ou drogas (exceto para fins médicos.) Um professor 
não permite o uso de álcool, tabaco ou drogas em nenhum curso, aula ou evento de Kundalini Yoga. 

4. Na tradição yóguica, um professor mantém uma dieta vegetariana. Um professor assegura que uma dieta vegetariana 
seja servida em qualquer curso, aula ou evento de Kundalini Yoga. 

5. Um professor conduz seus serviços de ensino de Yoga de acordo com procedimentos comerciais e contábeis 
reconhecidos. 

6. Um professor deve cumprir todos os acordos, contratos e licenças com o KRI. 
7. Um professor coopera com qualquer inquérito da EPS ou do KRI. 
 

O objetivo deste Código é ajudar os professores a servir em sua mais pura consciência e proteger nossos alunos, 
comunidades e organizações. Se um professor estiver violando este Código, ele ou ela pode estar sujeito a revisão pelo 
EPS. As violações substanciais deste Código (incluindo mudanças nos ensinamentos, ações que possam ser prejudiciais 
aos estudantes, ou uso ou abuso de substâncias) podem resultar em disciplina, incluindo a proibição de representar a 
3HO IKYTA, KRI e Kundalini Yoga como ensinada por Yogi Bhajan®, em qualquer capacidade como Professor de 

Kundalini Yoga, término como Treinador de Professores da KRI e Rescisão da Associação IKYTA (Boa Situação.) Ao 
assinar este Código de Ética e Normas Profissionais, entendo e concordo que qualquer decisão final que envolva um 

período de experiência, suspensão ou término será um documento público. Um professor é responsável pelo 
cumprimento do Código mais atual encontrado em epsweb.org e ikyta.org. 

 
 
 
Declaro que li e compreendi este Código de Ética e Normas Profissionais 3HO IKYTA KRI de um 
Professor de Kundalini Yoga, e concordo em ensinar em conformidade com ele.  
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Data: _____________________ Assinado: ______________________________  

      
        2020 

 


