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Nesse momento, habitamos  
intensamente nossas casas. Com 
isso, um vírus invisível vem nos 
convidando a olhar para dentro, 
para o intangível em nossa  
realidade, para aquilo que não 
enxergamos com facilidade  
diante de uma rotina atribulada. 

Diante desses novos convites,  
como atravessar o dia e a nova 
realidade de estar em casa cons-
tantemente? Se é preciso rein-
ventar uma experiência  
cotidiana dentro de nossos lares, 
podemos fazer isso com leveza e 
à luz das inspirações que o  
Kundalini Yoga pode trazer.

“Infinito aqui” contém suaves  
proposições para colorir seus 
dias e de todos ao seu redor. 

Não é um guia com dicas e 
orientações objetivas de “como 
fazer”. São, antes, sugestões  
que podem caber dentro da  
realidade de cada um. 

Cada palavra aqui guarda um 
convite para que se conecte à 
sua “mente meditativa”: o lugar 
de onde você se lança para  
além de si. Cultivar uma mente  
meditativa é se permitir ter  
altitude suficiente sobre as  
situações a fim de poder trazer 
respostas significativas a elas,  
em um movimento guiado por 
intuição e consciência aplicada. 

Ao passear por aqui, carregue 
sua liberdade na alma infinita  
e se inspire para um modo de 
estar no mundo. 



Cápsulas de 
ensinamentos 
Vivemos em um tempo de mudanças 
e aprendizados contínuos. Os  
5 Sutras Aquarianos podem nos  
servir como bússolas. Cada sutra 
traz um ensinamento espiritual, 
verdadeiro e complexo, numa  
estrutura de frases simples e curtas. 



1  Reconheça 
que o outro  

é você



2  Há um caminho 
através de  
cada bloqueio



3  Quando estiver  
sob pressão, aja, e 
a pressão dissipará



4  Compreenda através da 
compaixão, ou você não 
compreenderá os tempos



5 Vibre o Cosmos,  
e o Cosmos irá  
abrir o caminho



Eu comigo,  
dentro  
de mim
A base de qualquer relação é o 
amor próprio. Não há paz  
externa sem paz interna.  
Aproveite o momento para fazer 
as pazes consigo, desenvolver 
uma relação de profundo amor 
por tudo que faz parte do seu 
ser, nas suas polaridades entre 
luz e sombra, entre amor e dor. 



Intuição
A intuição nos convida a nos 
afinarmos com a nossa própria 
frequência, como ondas de rádio: 
apurar a atenção para o que se 
passa dentro e como o dentro 
reverbera para fora. 

Seja sua própria rádio na  
escuta do silêncio. 

Silêncio
Se dizem por aí que o silêncio 
não existe, a tentativa de chegar 
perto dele nos leva à quietude 
e nos convida ao relaxamento – 
esses dois, por si só, já  
recompensam o esforço.

Nós por nós
A leveza da borboleta vem depois 
de intensos dias “encasulada”. 
Como seria tomar esses dias de 
isolamento social como um  
chamado para transformação  
da qual surgiria muita beleza  
e leveza?

Um incentivo: não estamos  
sós nessa travessia de casulo  
a borboleta. 

Brincar consigo
Pode ser difícil, mas não  
impossível. Não nos levarmos 
tão a sério nos ajuda a rir de nós 
mesmos e nos acolhermos com 
generosidade e graça.

Para escutar a 
si mesmo, tente:
• Contemplar o sol, os pássaros, 
os caramujos no jardim ou os 
movimentos mais suaves e sutis 
da vida lá fora.

• Acolher suas oscilações entre 
luz e sombra como uma dança 
dessa aventura em ser humano;

• Escrever para si mesmo 
como se estivesse escrevendo 
para o passado, para os avós, 
para alguém que vai nos ler no 
futuro com apreço, amor,  
saudade e curiosidade.

• Fazer-se perguntas bobas, 
ou aparentemente banais, 
como, “quem sou eu hoje com 
este sentimento?”; “como me  
sinto agora?”; “como imagino 
o mundo amanhã?”, “o que me 
faz feliz?”.



Eu com  
o outro
Se a alma é o lugar onde  
fundimos com tudo o que  
existe, quanto mais conectados 
estamos com nós mesmos e 
com o todo, mais força temos, 
e mais sentido fazemos. E se 
pudéssemos lembrar disso toda 
vez que alguém do nosso convívio 
mais íntimo e amoroso nos  
confrontasse com seu modo de 
ser? Ao invés de gestos ásperos 
de distanciamento, poderíamos 
trazer atitudes gentis que  
conduzem as relações, com  
paciência e segurança. 



Compreensão
A compreensão é uma sapiência 
que exige treino. 

Pode ser também um músculo 
mental ou cardíaco que nos  
conecta com o relaxamento e  
a confiança, a fim de podermos 
enxergar a realidade que se 
apresenta diante de nós. 

Afeto 
Receber e dar um abraço logo 
que acordamos pode mudar 
todo o humor do dia! Quem 
não gosta de um chameguinho? 
Aproveite para abraçar bastante 
seus filhos, seus bichinhos, seus 
companheiros e companheiras. 
Se estiver só, não perca a chan-
ce de se abraçar sem vergonha e 
com muita demora. Duvido que 
seu dia será o mesmo!

Rir 
E se dentro de cada um de nós 
residisse um palhaço disfarçado, 
à paisana? Pode ser que a toalha 
esquecida na cama, as coisas 
espalhadas pela casa ou a louça 
mal lavada sejam só uma ceninha 
para nos fazer rir. 

Presença
O Tempo-rei dá tempo para 
tudo. Se você está brincando, 
esqueça o celular por um  
momento. Se você está  
trabalhando, concentre. Seja 
consciente da forma como você 
se dedica a cada coisa. E perca 
tempo apenas se for de forma 
deliberada.

Para conviver  
na suavidade, 
arrisque:
• Agradecer as companhias 
nas manhãs incomuns; 

• Dissolver a raiva no tempo  
de um suspiro;

• Olhar no espelho e  
reconhecer o outro em você;

• Lembrar que cada um de  
nós tem muitas facetas e  
que muitas vezes podemos  
ser desconhecidos até para  
nós mesmos. 



Eu com  
o todo
Quantas vezes já ouvimos, mesmo 
sem querer, que “tudo passa, tudo 
sempre passará” e que “a vida 
vem em ondas como o mar”? 
Com um pouco de humor e  
leveza, podemos agradecer pelo 
privilégio de estarmos vivos agora 
e por podermos testemunhar e 
atuar nessa grande oportunidade 
de transformação do mundo e 
da humanidade.



Passo,  
compasso e 
ritmo
Até a Terra anda respirando  
melhor com a desaceleração do  
nosso ritmo humano. 

Cada um no seu tempo, confie.

Paciência 
Escute. 

Espere. 

Expanda. 

Para se abrir  
ao novo,  
experimente:
• Tomar um livro na estante 
como um oráculo e abri-lo 
numa página aleatória;

• Estudar os cardumes que  
atravessam marés;

• Deixar espaços para  
momentos sem compromissos;

• Se lembrar de que o tempo 
da vida é finito e que as manhãs 
são sempre um recomeço.

O novo Wally
O que aconteceria se cada dia 
fosse encarado como uma  
realidade completamente  
desconhecida – inaudita e  
nunca dantes vista? O desafio  
seria encontrar o novo- 
desconhecido a cada virada  
de dia.

A grande e  
minúscula beleza
O mundo, nossas relações, nós 
mesmos, podem ser mais belos. 

O que podemos fazer?
O que eu posso fazer  

neste instante?



Co-fusão e 
Comunicação
A quietude é morada da escuta 
profunda. Nela habitam as  
capacidades de restauração e 
equilíbrio da nossa mente. Os 
julgamentos ficam do lado de 
fora. A partir desse lugar fica 
mais fácil comunicar com o  
outro – o que quer que seja.



Mente Sã
O que escutamos quando  
estamos quietos, relaxados e 
confortáveis em nós mesmos? 

Você reconhece esse lugar? 
Se convide a observar o que o 
relaxamento é capaz de fazer 
por sua mente e sua capacidade 
de se comunicar. 

Expandir
Está difícil ficar quieto e relaxar? 
Respire devagar e profundamente.  
Conecte primeiro com seus 
pulmões, com a capacidade de 
expansão da sua caixa torácica. 
A quietude do coração vem do 
exercício constante da elasticidade  
dos pulmões e do diafragma. 
Anota essa dica.

Celebre a  
diferença
Diante dos desacertos com  
alguém com quem vivemos,  
temos também a opção de treinar 
o músculo da compreensão.  
E lembrarmos de que eu também 
sou o outro. 

No fundo, somos todos  
iguais, embora completamente 
diferentes. 

Cooperação
Se pudéssemos imaginar a  
atividade de nos comunicarmos 
como uma corrida de bastão, o 
que faríamos diferente? Como 
poderíamos garantir que a  
passagem do bastão fosse  
feita num espírito de parceria,  
ainda que, em algum momento,  
sintamos um momento de  
desconexão? 

Para inovar  
e renovar o  
diálogo, que tal:
• Ensaiar dizer algo para as 
paredes e se escutar com os 
ouvidos do outro; 

• Se a reatividade subir à  
cabeça, lembrar-se de não levar 
nada para o lado pessoal; 

• Contar até 9 (nove) se  
houver desencontros e  
desentendimentos;

• Com pressão ou sem pressão, 
agir sempre com amor.  



Conexão 
Uma conversa despretensiosa 
pode valer mais do que aquela 
leitura de notícias ou daquele 
e-mail que pode ser respondido 
depois. Tire um tempinho para 
conversar com a turminha que 
está com você em casa, quem 
sabe vocês não descobrem 
como fazer um bolo de cenoura, 
a rota de migração dos pássaros 
que aparecem no seu jardim  
ou até mesmo se lembram  
finalmente do nome daquele 
filme que há tanto tempo estão 
tentando lembrar?



Para refazer  
ou relembrar 
trajetos de  
conexões,  
experimente:
• Cozinharem juntos e se  
aventurarem com novas  
misturas, temperos e pratos.

• Conversar ao telefone  
ou em vídeo chamada com 
velhos amigos.

• Deixar uma recado na sua 
porta ou portão para agradecer 
e elevar vizinhos e prestadores 
de serviço.

• Ler uma poesia em voz alta 
e enviar como mensagem de 
áudio como presente surpresa.

Reciclo
Cultivar novos hábitos que co-
locam o corpo e a mente em 
movimento poderiam ser vistos 
como compostagem orgânica 
de si mesmo. É possível que já 
saibamos o que não nos serve 
mais. O desafio pode ser apren-
der a separar o lixo. E lembrar-
se de fazer isso todos os dias.

Mexe e remexe
Pode ser que alguns de nós  
sejam do tipo que não conseguem 
parar quietos. Se os movimentos 
na rua estão contidos pelo  
bem maior de todos, que tal  
reconfigurar a casa, mudar os 
móveis de lugar, limpar os  
armários, fazer uma faxina no 
guarda-roupa?

Cuidado
É momento de cuidarmos um 
dos outros, da nossa saúde men-
tal, da saúde do planeta. Ensaie 
e treine pequenos gestos de 
gentileza ao longo do dia. Não 
só para quem está em casa com 
você. Estenda a mão também 
para quem está distante.

A paz verde
Contemple suas plantas e seu 
jardim. Regue as que precisam 
de água, converse com elas, crie 
mudas. Aproveite para cultivar 
esse fôlego verde, aconchegante 
e úmido, dentro de casa. 



Estilo  
de vida
A suspensão das atividades  
externas convida ao olhar  
expandido para dentro da nossa 
casa-coração. Nesse contexto, 
duas perguntas ressoam:  
O que aqui já não cabe? Com  
espaço, o que posso fazer viver?  
Nossos hábitos podem ser  
cultivados por uma consciência de 
sustentabilidade e compromisso 
com o todo.  



Leveza e  
vitalidade
Lembre-se de que se algo pesa 
seu estômago, vai pesar também 
a sua mente. Aproveite para  
afinar sua sintonia com o próprio 
corpo. Você tem fome de quê?

Compartilhe
A gratidão é uma porta aberta 
para a abundância. Desse lugar 
de contar e celebrar as bênçãos 
fica mais fácil compartilhar o que 
temos de bom, nos doando aos 
demais. Pense em compartilhar 
bens, ideias e responsabilidades. 
E por que não dividir também 
as alegrias, as gargalhadas e as 
brincadeiras despretensiosas?

Iniciativas  
sustentáveis
Existem muitas maneiras de  
reduzirmos o volume de lixo que 
produzimos diariamente, uma 
delas é reaproveitar embalagens, 
criando outras finalidades para 
elas! Use a criatividade! Se  
ficar com preguiça, a criançada  
poderá ajudar.

Colora seu prato 
Conselho de vó é o mais valioso 
que existe! É hora de lembrar: 
nada em excesso é bom, comer 
com moderação e diversidade é 
só alegria. 

Para estar bem 
na realidade, 
tente: 
• Observar o trajeto do vento;

• Tomar banhos frios pelas 
manhãs como se fossem um 
banho de cachoeira; 

• Plantar e germinar sementes; 
afinal, o momento é propício;

• Colorir os pratos com a  
colheita do dia 



Ficha técnica
Este material faz parte de uma série 
de iniciativas idealizadas por professores 
da ABAKY para levantar ações de apoio 
em tempos de COVID-19. 

Para se manter em contato com todas 
essas ações, acesse: 

site: https://www.abaky.org.br/

instagram: @abaky_
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