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ENCONTRE PAZ EM MEIO ÀS INCERTEZAS DA PANDEMIA COM
KUNDALINI YOGA E MEDITAÇÃO
A pandemia da COVID-19 tornou o mundo muito mais incerto. Ela afetou nosso trabalho, nossas finanças, nossas relações
e, é claro, nossa saúde física e mental. Encontrar a sensação
de segurança que todos nós desejamos é quase impossível,
o que leva ao estresse, à ansiedade e à impotência que nos
drena emocionalmente. Esses sentimentos de impotência podem ser traumáticos, colocando nosso corpo e nossa mente
em constante estado de “fuga ou luta”. Permanecer neste estado tenso por muito tempo não só prejudica nossa qualidade de vida como também torna nossos sistemas imunológicos
mais vulneráveis.
É importante reconhecer que este estresse é uma resposta
natural ao que está acontecendo no mundo. Depois de sermos gentis conosco, precisamos também encontrar uma rotina de autocuidado que trate tanto o corpo quanto a mente,
ajudando-nos a quebrar o ciclo de intermináveis “e se” sobre
os desafios de amanhã.
Há muitas maneiras de lidar com a ansiedade da incerteza.
Está provado que o exercício, a meditação e as técnicas respiratórias mitigam o estresse. Recentemente, no entanto,
profissionais de saúde, pesquisadores e praticantes estão encontrando consenso em torno de uma atividade que combina
estas três técnicas em uma ferramenta poderosa para regular
as emoções e gerencia o estresse: o Kundalini Yoga.

Como o Kundalini Yoga pode ajudar
O Kundalini Yoga é uma prática antiga que incorpora movimento, técnicas de respiração dinâmica, meditação e mantras a fim de canalizar a
energia de seu corpo. Enquanto a maioria das formas de exercício produz endorfinas que fazem você se sentir melhor, o Kundalini Yoga também libera a tensão e a ansiedade que se acumula com o tempo nas
glândulas e nos nervos de seu corpo. Ele restabelece sua resposta ao estresse para que você possa alcançar uma bioquímica interna de calma,
equilíbrio e profundidade de si mesmo.
Um corpo crescente de pesquisas indica que práticas contemplativas como a yoga e a meditação são eficazes no tratamento da ansiedade. Em um estudo recente, pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard, da Universidade de Boston e do Sundari Satnam
Kundalini Yoga Center compararam o Kundalini Yoga com tratamentos cognitivos comuns para reduzir os sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Aqueles que eram tratados com yoga tinham
níveis relativos de ansiedade mais baixos e tinham uma diminuição
nos sintomas físicos em comparação com os tratamentos tradicionais.

Comece sua prática em casa
Um dos muitos belos aspectos do yoga é que ele não requer nenhum equipamento especial – embora um tapete de yoga seja útil –,
por isso não há nada que o impeça de praticar Kundalini Yoga em sua
sala de estar. O treinamento com um instrutor qualificado de Kundalini será necessário em algum momento para aprender a forma adequada, mas há muitas técnicas que você pode facilmente executar por
conta própria e que o ajudarão a lidar com a incerteza da pandemia.
Experimente esta meditação do Kundalini em casa sempre que você se
sentir preocupado ou ansioso. Escolha um ambiente tranquilo, interno
ou externo. Você pode ter uma música suave tocando para aumentar
seu senso de tranquilidade.
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• Curve the fingers of your right hand around the outside of your left
hand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining
straight.
• Bring your hands to your heart center, resting them against your chest.
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TÉCNICAS YÓGUICAS DE RESPIRAÇÃO APOIAM A SAÚDE RESPIRATÓRIA
Uma vez que a respiração acontece de forma automática, é
provável que você não pense muito sobre sua respiração. Entretanto, a pandemia da COVID-19 trouxe atenção focalizada à
saúde respiratória. A respiração consciente – a prática yóguica
do pranayama – pode ajudar sua saúde respiratória, o bem-estar mental e a capacidade física do corpo de se proteger.

Noções básicas e benefícios de Pranayama
Pranayama é o controle da respiração e é uma parte fundamental da
Kundalini Yoga. Segundo a Fundação 3HO, a taxa média de respiração
para a maioria das pessoas é de 16 vezes por minuto. Quando a taxa de
respiração aumenta, ou se ela se torna rápida e irregular, a mente também se torna perturbada e errática.
Os praticantes de yoga acreditam que sua taxa de respiração e seu estado de espírito são inseparáveis. Quando você aprende a concentrar sua
respiração, você tem mais controle sobre sua mente, o que influencia o
bem-estar mental ao reduzir o estresse e acalmar as respostas negativas.
Além do bem-estar mental, os pesquisadores descobriram que a respiração consciente também apoia o bem-estar físico. Ao controlar sua respiração, você pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e apoiar a
resposta do corpo às doenças. Isto é particularmente importante quando se trata de saúde respiratória.
“Yoga – Um Remédio para Doenças Respiratórias”, de Dra. Sripriya Krishnan afirma que “estudos de pesquisa relatam que muitas pessoas com
doenças respiratórias graves encontraram uma solução no yoga. À medida que a mente se acalma, a hiperreatividade que causa doenças como
asma brônquica e alergia nasal é reduzida. O yoga também fortalece o

sistema imunológico, portanto, as infecções crônicas se tornam menos
prováveis. Finalmente, se os pulmões são permanentemente danificados, como na bronquite crônica, o yoga ensina como melhorar a eficiência mecânica de nossa respiração e tirar o máximo proveito de nossa
capacidade pulmonar”.

Comece uma prática de pranayama em casa
Com uma maior consciência do bem-estar respiratório, muitas pessoas estão explorando os exercícios respiratórios de pranayama em casa.
Aqui estão duas técnicas respiratórias simples de Kundalini Yoga que
você pode praticar em qualquer lugar para melhorar sua saúde respiratória:
Técnica 1: Respiração longa e profunda
A respiração longa e profunda utiliza a capacidade total dos pulmões,
utilizando as três partes dos pulmões: abdominal ou inferior, torácica ou
média, clavicular ou superior. Comece a inalação com uma respiração
abdominal. Em seguida, faça a respiração torácica e termine com uma
respiração clavicular. Todas as três são feitas em um movimento suave.
•
•
•

Comece a exalar relaxando a clavícula, depois esvazie lentamente o
tórax. Finalmente, puxe o abdômen para forçar a saída do ar restante.
Respire pelo nariz, e concentre-se em diminuir gradualmente a respiração.
Continue por 26 respirações, ou 3-31 minutos.

Técnica 2: Respiração pela narina alternada
Sente-se em uma posição confortável no chão ou em uma cadeira e
mantenha sua coluna reta. Usando os dedos polegar e indicador da mão
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Begin the inhale with an abdominal breath. Then add the chest breath and
• Continue por 3-5 minutos.
finish with a clavicular breath. All three are done in a smooth motion.
• Para terminar, inspire profundamente, segure a respiração por albaixe
a mão
expire. then slowly emptying the chest.
• guns
Start segundos,
the exhale by
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Finally, pull in the abdomen to force out any remaining air.
• Breathe through the nose, and focus on gradually slowing your breath.
• Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.
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• Sua taxa de respiração e seu estado de espírito são inseparáveis.
Continuemais
for 3-5
minutes.
• • Quanto
lento
seu ritmo de respiração, mais controle você tem
sobre sua mente.
• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and
• A mente segue a respiração, e o corpo segue a mente.
exhale.

Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory
health, which is even more important during the coronavirus pandemic.

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.
• The slower your rate of breathing, the more control you have over your
mind.
• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

Technique 2: Alternate nostril breathing
Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to
close off the left nostril.
• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.
• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left
nostril and exhale through the right one.
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3 MANEIRAS DE TRAZER A COMPAIXÃO
PARA SUA PRÁTICA DE YOGA
Yoga e serviço altruísta são duas atividades populares, mas
a maioria das pessoas não pensa no quanto elas têm em comum. Ambas atividades enriquecem sua vida, conectam você
com a comunidade, ajudam a conhecer novas pessoas e facilitam o aprendizado de novas ideias que podem impactar positivamente sua visão de mundo. É natural combinar as duas
coisas, ajudando você e suas comunidades a se fortalecerem.

1: Ajude outras pessoas a desfrutar dos benefícios do
yoga

Dar de volta não se refere apenas ao que os outros recebem.
Estudos têm demonstrado que a filantropia e o serviço iluminam os centros de prazer do cérebro. A alegria surge naturalmente quando você ajuda outra pessoa. Como seres humanos, a conexão é vital e a maneira mais simples de fazer essa
conexão é servir.

O yoga mostra às pessoas de todas as raças, religiões e origens sociais que existe uma igualdade subjacente entre os humanos. Quando estamos no nosso tapete, somos todos iguais. O Kundalini Yoga
ajuda a trazer calma e conectividade de uma forma simples, mas profunda. Se você é um professor licenciado, use seus dons para ser voluntário em organizações sem fins lucrativos e outros grupos comunitários. Se você não for um professor licenciado, considere convidar
amigos e familiares para se juntarem a você em uma aula presencial ou virtual. Presentear entes queridos com aulas de yoga ou doar
para organizações são outra forma significativa de espalhar alegria.

Quando você serve aos outros, você deixa de lado sua própria
agenda por um tempo, trabalhando para um objetivo comum
que é maior do que você mesmo. Na prática do Kundalini Yoga,
isto leva à “shuniya”, a eliminação de objetivos movidos pelo
ego, que são substituídos por compaixão, amor e um senso de
pertencimento.
Para desfrutar dos inúmeros benefícios do shuniya, traga mais
compaixão para sua prática de yoga com estas três dicas.

Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de se beneficiarem do yoga.
Você verá que as pessoas que mais se beneficiam são veteranos de guerra, prisioneiros e jovens em situação de risco. Muitos desses indivíduos
sentem um sentimento de desprendimento de suas comunidades ou experimentaram traumas em algum momento de suas vidas. O yoga pode
lhes trazer uma sensação de paz.

2: Traga o karma yoga para a sua vida
O Karma yoga é uma das 22 formas de yoga antiga e faz parte da Kundalini Yoga. É conhecida como o yoga da ação sem egoísmo. O Karma yoga
transforma a ação ordinária em uma experiência do Divino. O objetivo é
agir sem ego, removendo tensão e expectativa do seu ser. Na verdade, o
karma yoga não é considerado ‘trabalho’, mas uma expressão alegre de
gratidão e de ação compassiva.
Você pode transformar sua atitude aplicando a atenção do karma yoga
à sua atividade diária. Seja cuidando de crianças ou fazendo tarefas, é
importante trazer a intenção consciente a cada ação e estar ferozmente
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Ao adotar estas práticas abnegadas, você encontrará um sentido mais
profundo de propósito e realização que pode trazer alegria a todos os
aspectos de sua vida. Clique aqui para ler sobre os 3HO Luminaries, praticantes de yoga que servem seu mundo.
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COMO USAR O YOGA PARA DORMIR
MELHOR DURANTE A PANDEMIA
Seja por motivo de doença, alteração de horários de trabalho,
educação em casa ou de distanciamento social, a COVID-19
impactou a todos nós pessoalmente. Os níveis de estresse são
altos e a ansiedade resultante torna muito mais difícil conseguir uma boa noite de descanso. Apesar dos 70 bilhões de dólares investidos pela indústria de apoio ao sono, muitas pessoas
exaustas ainda estão procurando maneiras de conseguir o sono
de que precisam para manter seu sistema imunológico forte.
Infelizmente, os remédios para dormir são a estratégia de
tratamento dominante para a insônia. Contudo, eles não
funcionam para todos, têm efeitos colaterais e não abordam o estresse subjacente que mantém você acordado. É
por isso que os especialistas médicos estão cada vez mais
aconselhando aqueles que lutam com o sono deficiente a
tentar primeiro soluções mais naturais. O Kundalini Yoga é
uma opção viável. Através da prática de kriyas, técnicas específicas de controle da respiração e exercícios, qualquer
pessoa pode encontrar o descanso satisfatório que precisa.
Estas técnicas de Kundalini Yoga podem ajudar se você começou recentemente a sofrer de um sono deficiente ou
se você luta com um distúrbio do sono em andamento. De
acordo com “Yoga pode ajudar com insônia” da Psychology Today, “pesquisadores da Harvard Medical School investigaram como uma prática diária de yoga pode afetar

o sono de pessoas com insônia e encontraram amplas melhorias nas medidas de qualidade e quantidade do sono”.

A importância da higiene do sono
Em primeiro lugar, é fundamental manter uma boa higiene do sono.
Estes são os hábitos que o colocam na melhor posição para ter uma
noite de sono completa e de qualidade. Os sinais de que seu sono pode
melhorar incluem demorar muito para adormecer, acordar várias vezes
com dificuldade para adormecer, sono leve e inquietante em geral e sonolência durante o dia.
Embora cada pessoa deva adotar práticas consistentes de higiene do
sono que funcionem para ela, aqui estão algumas diretrizes que você
pode seguir para dormir melhor.
•
•
•
•

•
•

Evite telas brilhantes ou outros estimulantes como cafeína, álcool ou
nicotina perto da hora de dormir.
Exercite-se durante o dia para que o corpo esteja pronto para descansar mais tarde. Esteja atento ao tempo; exercitar-se tarde demais
durante o dia pode perturbar o sono.
Um lanche leve é OK, mas evite refeições pesadas ou alimentos picantes antes de dormir.
Beba um copo de água antes de dormir, pois a desidratação pode
perturbar a mente adormecida. Acordar para usar o banheiro é menos perturbador para uma noite inteira de sono do que a desidratação.
Pratique uma atividade relaxante antes de deitar-se. Por exemplo,
fazer ioga suave e exercícios de respiração lenta, ler um livro, rezar
ou meditar.
Se seu sono noturno for ruim, evite dormir a sesta durante o dia.

Recomendações
yóguica:Steps to deep, dreamless sleep
Yogic recommendations:
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on quando
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This automatically opens your left nostril to bring in cooling, calming energy.
2º Passo:
Practice long, deep breathing in this position. Then block your right nostril
Deite-se de bruços, vire a cabeça para que sua bochecha direita fique
completely
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and continue
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sobre o travesseiro.
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para trazer energia refrescante e calmante. Pratique uma respiração lon-

ga e profunda nesta posição. Em seguida, bloqueie completamente sua
narina direita com a mão e continue respirando longa e profundamente
através da narina esquerda.

For more
a visit
Para
maisinformation
informações
visite
3HO.org
e kundaliniresearchinsti
tute.org
3HO.org
and
kundaliniresearchinstitute.org

COMO USAR O YOGA PARA AJUDAR AS CRIANÇAS A
SE ENVOLVEREM NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
O ensino à distância em tempo integral, híbrido e suplementar tornou-se uma parte fundamental da educação. Isto não é
apenas um grande ajuste para os estudantes; pais e professores também enfrentam novos desafios. Se você está tentando
se manter engajado em casa ou se conectar de forma significativa com os alunos em Zoom, navegar pelas dificuldades do
ensino à distância faz com que os níveis de estresse aumentem para todos.
Para manter as crianças focadas em seus estudos, educadores
e pais cansados estão se voltando para uma prática surpreendente. As posturas do Kundalini Yoga e as práticas respiratórias combinadas com exercícios de meditação e de atenção
estão ajudando os alunos a lidar com o desafio do aprendizado à distância, aliviando a pressão exercida sobre professores
e pais.

Como o yoga ajuda os estudantes
Pesquisas recentes ressaltam os benefícios do yoga para os jovens
aprendizes, demonstrando que a prática de yoga é uma forma eficaz de
aprendizagem social e emocional. Em um estudo, uma equipe de pesquisadores, incluindo o Dr. Sat Bir Singh Khalsa, pesquisador da Harvard
Medical School e diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa Kundalini,
avaliou estudantes que participaram do programa Y.O.G.A. de Kundalini Yoga para Jovens. Os resultados confirmaram que os estudantes que
praticavam yoga relataram sentir-se menos estressados, mais resistentes e vivenciaram emoções mais positivas.

“Com a prática de yoga, os estudantes começam a desenvolver a capacidade de regular seu estresse e emoções e desenvolver uma maior consciência de sua mente e corpo”, diz Khalsa. “Isto leva a um melhor funcionamento e a uma melhor capacidade de lidar com a situação em geral,
evitando assim os fatores de risco para o mau humor, comportamento e
saúde”. Estas habilidades são sempre importantes, mas são particularmente críticas para os alunos que lidam com mudanças dramáticas em
sua estrutura de aprendizagem.
O Kundalini Yoga também ajuda a aumentar a concentração, além de
melhorar a coordenação, o equilíbrio, a força e a flexibilidade. Todo estudante pode se beneficiar da incorporação do yoga em seu dia de aula.
Para apoiar pais e professores, aqui estão algumas dicas para que os
alunos comecem a aprender.
Dica 1: Comece aos poucos e transforme-o em uma rotina
Enquanto uma aula de yoga de 60 minutos é padrão para adultos, as
crianças não têm o foco ou a resistência para praticar por tanto tempo.
Tente começar com sessões de 5 a 10 minutos. Defina horários para fazer isso durante o dia escolar, por exemplo, uma vez no meio da manhã
e logo após o almoço para redirecionar o foco. Comece com uma respiração suave e depois passe por algumas poses fáceis. Esqueça a perfeição e incentive as crianças a tentar. Logo eles aprenderão suas poses
favoritas e ficarão ansiosos por estas pausas para yoga.
Dica 2: Seja alegre e divirta-se
Os estudantes – especialmente as crianças mais novas – terão um momento mais agradável com sua prática de yoga se você os mantiver centrados na diversão. Seja criativo, selecionando poses com base nos animais preferidos de seus filhos. Conte histórias à medida que você muda
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COMO AUMENTAR A DISPOSIÇÃO
E A MEMÓRIA EM CASA
A sociedade se tornou muito melhor no reconhecimento da
importância das práticas de bem-estar mental. Agora é do conhecimento geral que o exercício, uma dieta saudável e um
sono de qualidade são essenciais tanto para a saúde física
quanto mental. Isto é um grande progresso, mas muitas pessoas ignoram outras formas de cuidar da mente e do humor
além de tratar o corpo.

Base científica

As práticas de higiene mental melhoram diretamente o bem-estar mental e vão além do simples gerenciamento do estresse. Uma onda de novas pesquisas demonstrou que a implementação de práticas como a meditação pode aumentar
a consciência mental/consciência corporal, elevar a autoestima, melhorar a concentração, fortalecer a memória e prevenir a depressão.

Grupos de intervenção que praticam Kirtan Kriya viram melhorias na
memória e no funcionamento cognitivo, bem como uma melhora no
humor e na qualidade de vida. Estes resultados são apoiados por outros
estudos de pesquisa sobre a prática, que demonstraram que a meditação Kirtan Kriya melhora a irrigação do fluxo sanguíneo para o cérebro,
reverte a perda de memória e alivia a depressão. Os resultados demonstram como o Kundalini Yoga e a prática meditativa são benéficas para a
memória e podem até mesmo afastar os sintomas do declínio cognitivo,
que muitas vezes são precursores da doença de Alzheimer.

Um exemplo que tende para sua eficácia e acessibilidade é a
meditação Kirtan Kriya. Um tipo de meditação da tradição do
Kundalini Yoga, o Kirtan Kriya demonstrou reduzir os sintomas
de depressão e demência, sendo benéfico tanto para o humor
quanto para o bem-estar mental em geral.

Pratique em qualquer lugar

Estudos recentes mostram os numerosos benefícios para a saúde mental dessa prática não religiosa e meditativa. Por exemplo, pesquisadores
da UCLA, da Universidade de West Virginia e da Alzheimer’s Research
and Prevention Foundation têm usado estudos de imagem funcional,
genômica, biomarcadores e testes neurocognitivos para estudar os efeitos do Kundalini Yoga e do Kirtan Kriya em indivíduos com declínio cognitivo durante seis meses.

Experimentar os benefícios do Kirtan Kriya pode acontecer em apenas
seis minutos de prática a cada dia. Como as técnicas de yoga e meditação podem ser feitas em casa, trata-se de algo que qualquer pessoa
pode fazer para ajudar seu bem-estar mental. Para tornar as meditações
de Kirtan Kriya parte de sua rotina de higiene mental, siga os seguintes
passos:
Postura:
Sente-se confortavelmente em uma cadeira com os pés bem apoiados no
chão ou sente-se no chão com as pernas cruzadas. O principal aqui é estar

confortável
com a coluna vertebral reta. Mantenha os olhos fechados e
Position:
respire naturalmente à medida que a meditação se desenrola.
Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with
Mantra
ou Canto:
legs crossed.
The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

O canto utiliza os sons básicos, “Sah, Tah, Nah, Mah”, extraídos das palavras Sikh “Sat Nam”, que significam “minha verdadeira identidade”.
Mantra or Chant:

Mudra ou posição das mãos:

The chant uses the basic sounds, “Sah, Tah, Nah, Mah”, taken from the Sikh
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To come out of the exercise, inhale very deeply, stretch hands above the
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When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.

Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.
On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.
On Mah, touch your little fingers to your thumbs.
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