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O ASHRAM 

 

  A transmissão do Yôga processa-se num local físico. Este local, 
ashram, na tradição hindu, os espaços culturais onde se segue o marga (via, 
caminho), tem uma importância relevante. O espaço cultural é a base material, 
concreta, da cadeia de transmissão milenar da nossa metodologia. Este espaço é 
privilegiado, pois é aí que se concretiza o encontro entre a tradição passiva, os 
mestres que nos antecederam e a tradição activa, o mestre que nos dias de hoje 
difunde os preceitos e ensinamentos da Nossa Escola. O plano de tal espaço está 
de acordo com a tradição. A sua orientação, a luz, a ventilação, a subtileza. Por 
fim, mas não menos importante, o oriente simbólico. 

  O oriente simbólico, fisicamente, é um nicho, de preferência 
profundo, onde se encontra uma estátua de Shiva, o ÔMkara e o ashtánga yantra. 
Pode aí encontrar-se, também, a fotografia de Bhávajánanda1, o fundador da 
Escola Bháva, assim como a do mestre do instrutor que nesse espaço ministra as 
práticas. É aí que se condensa a energia da tradição. É através desse local que o 
instrutor de hoje estabelece conexão com o inconsciente colectivo, (ákásha 
mandal). O oriente simbólico relembra ao sádhaka que a prática de Yôga deve 
                                                 
 
1 Shrí Kundalipati Bhávajánanda, é o nome atribuído. Supõe-se que tenha vivido na Índia mais de três mil anos antes de 

Cristo. Foi o fundador de uma escola secreta denominada Escola Bháva, que foi a responsável pela perpetuação da 

nossa tradição ancestral. As pessoas de espírito analítico vão esbarrar em duas barreiras ao procurarem elementos 

sobre Bhávajánanda: primeiro, por ser muito recuado no tempo, não há nenhum recurso histórico; segundo, por ser 

gupta-vídya, não terá deixado também nenhum traço arqueológico. Por todas essas razões, achamos por bem 

interpretar nosso mentor da mesma forma que Jung com o Velho Sábio, Philemon, a imagem arquetípica da sabedoria, 

presente em cada ser humano: o Mestre Interno. Shrí DeRose transcreve uma mensagem de Bhávajánanda:  

Eu sou aquele que não tem nome (nama) nem forma (rupa). Não te importes tanto se vivi há muito ou há 
pouco tempo, se no oriente ou no ocidente. Importa somente que eu viva aqui e agora, dentro do teu 
coração. 
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conter serenidade e silêncio. Os elementos que se reúnem na parede do oriente 
simbólico têm, entre outras funções, a de relembrar a todos que os mestres vão 
passando, são efémeros, mas, a arte, essa, perdura, numa linhagem ininterrupta 
e o espaço cultural permanece como local da transmissão. É essa sensação de 
perenidade que se pressente e que transparece nos ashram antigos, e em todos 
os que vão sendo impregnados da energia dos sádhakas que os frequentam, 
prática após prática, ano após ano, ou seja, quanto mais práticas se faz num mesmo 
local, mais poderoso ele fica. Por isso, quanto mais antiga for uma sala de práticas, mais 
se percebe a força do sádhana (Santos (2006), A força da gratidão (pújá), p. 48). Por vezes, 
o espaço cultural tem espelhos no oriente simbólico. Aí estão com a finalidade 
de corrigir, rectificar, aperfeiçoar um gesto, um ásana, uma atitude. 

  O espaço, em si, é vazio (shúnya). Neste vazio, o preenchimento é 
feito pela presença do Mestre e dos seus discípulos a praticarem a metodologia 
da nossa filosofia. Este é por excelência o local do estudo (swádhyáya). É um 
local do estudo feito com humildade, onde cada um se abandona, com 
confiança a um ensinamento que permite a cada indivíduo evoluir de acordo 
com as suas características genéticas e com o tempo e dedicação que investe no 
sádhana. 

  No Espaço Cultural Pashupati, temos uma enorme escultura de 
Shiva. Resulta de um pújá que alguns discípulos nos fizeram, há uns anos atrás. 
Tal escultura, no oriente simbólico, de acordo com Shrí DeRose orna e protege o 
local (DeRose (2002), Encontro com o Mestre, p. 49) A escultura que está no nosso 
ashram é a de Natarája, o Rei dos bailarinos, em bronze, dançando dentro de um 
círculo de fogo, ao ritmo do seu damarú, o tamborzinho de duas faces com o qual marca 
o ritmo do Universo (DeRose (2002), id., p. 50). 

  O espaço organiza-se em função do oriente simbólico. Se for 
possível a parede do oriente simbólico estar orientada para leste, tanto melhor. 
Caso contrário, até pela sua designação, simbolizará está-lo. Pois o iniciante, no 
caminho da iniciação, caminha de ocidente para oriente. A luz provém do 
oriente. Aí nasce o sol. 

  É neste espaço que o sádhaka recebe o ensinamento transmitido e 
aprende, de um instrutor, o conhecimento da nossa escola filosófica. 

  É um espaço organizado, estruturado, que permite a percepção do 
silêncio e da harmonia. É o veículo de uma transformação qualitativa da 
energia através da cadência, da repetição dos sádhanas num momento 
determinado, através do ritmo que daí resulta. Funcionando, nessa medida 
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também como uma estrutura rítmica. Onde há ritmo há períodos de silêncio, de 
vazio, de ausência. É essa pausa que realça o seu contraponto. É pela ausência 
que percebemos o preenchimento, é pelo silêncio que valorizamos o som. São 
pausas funcionais, rítmicas, que ajudam a desenvolver a energia aspiralada, 
ascendente, que se trabalha em tal espaço. O homem, até pela sua posição 
vertical, libertou-se da captura da horizontalidade e o seu gesto vai da terra aos 
altos. Sendo ligação entre a densidade do que está em baixo e a subtileza do que 
está em cima. 

  O sádhaka deve saber ocupar o espaço que lhe cabe, sabendo qual o 
que cabe aos outros. No preenchimento do vazio e do silêncio, o instrutor no 
grau de assistente deve dispor os alunos em xadrez. 

 

O Círculo 

  A partir do grau de docente o instrutor pode começar a dar aulas 
com os alunos sentados em círculo e não antes, a não ser com especial 
autorização do seu Mestre. 

  Em círculo, os mais adiantados ficam mais próximo do instrutor e 
os participantes devem sentar-se respeitando a polaridade e a sua alternância, 
ou seja, um homem, uma mulher, outro homem e assim sucessivamente. A 
polaridade começa por quem ministra a prática. 

  Neste caso a prática começa com a organização do círculo. Trata-se 
de criar um círculo à nossa volta, que cria um espaço energético diferente, pois 
cria um lugar que pretende estar fora do espaço-tempo. Até por isto, porque 
criamos um lugar, podemos definir que estamos sempre virados para oriente, 
seja qual for a sua localização geográfica. Significa isto que, sempre que 
iniciarmos uma prática de Yôga, criamos ab initio o espaço onde vamos praticar. 
Claro que os efeitos são tão mais intensos se o fizermos na natureza, ao ar livre, 
de preferência ainda não muito adulterada pela acção humana. O acto de 
definir o círculo permite a espantosa possibilidade de transfigurar seja que 
espaço for e convertê-lo num ashram. 

  Na organização do círculo, que se cria através da passagem 
rotativa de energia, sincronizada pelo mantra, pelo pránáyáma, pela disposição 
dos corpos, pelas visualizações, procura-se a intemporalidade, procura-se sair 
do tempo linear, para entrarmos no tempo cíclico. Desenhar este círculo tem 
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profundas implicações, pois actua, de imediato sobre o kámamanas kôsha, isto é, 
o corpo emocional e mental inferior conjuntamente considerados, a nossa área 
psicológica. Seja através da preconização de um mergulho num espaço 
protegido, como o ventre materno, com o que provoca de sensação de 
nascimento, seja através da simbólica do reproduzir os actos primordiais dos 
tempos primevos. Mas não se limita a estes corpos, vai mais longe. O círculo 
constitui-se em lugar de encontro, em lugar de amor, em lugar de alegria, de 
verdade. Passa a ser como um lugar de protecção. 

  Com o círculo constrói-se um espaço onde não há censura, onde 
não se é observado, onde se pode desenvolver a confiança entre os 
participantes, a livre introspecção. Reproduz-se a dissolução do corpo no corpo 
da mãe. Ou seja, através do círculo restauram-se laços e sensações originárias, 
seja a nível macrocósmico, seja a nível microcósmico. Tais sensações acabam 
por ser trazidas à consciência e as nossas emoções voltam a comungar com os 
arquétipos matriarcais.  

 

João Camacho, Yôgachárya 

Discípulo de Shrí DeRose 

Sou irmão de dragões e companheiro de corujas. 

 


