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É aqui onde tudo começa
O primeiro passo para tudo na vida é a respiração.
Parabéns por iniciar essa jornada!
Vivemos um tempo de grandes transformações. Este é, verdadeiramente, o
nascimento de uma Nova Era, que vem junto com um novo conjunto de
princípios e valores mais harmoniosos com tudo aquilo que está na essência
mais profunda de cada ser humano: paz, amor, respeito, felicidade,
colaboração.
Em meio ao nosso contexto civilizatório, este momento nos convida para uma
verdadeira mudança de paradigmas e sabemos que este é um processo
bastante desafiador.
É para colaborar com a sua jornada, que após 8 anos de existência da Memória
& Invenção, estamos abrindo novos horizontes no mundo online, de modo a
chegarmos até você para compartilhar conhecimentos que são frutos de anos
de estudos e práticas, não somente nossos, mas de todos que nos antecederam.
Nós organizamos a MEMÓRIA daquilo que consideramos primordial para o
autoconhecimento e evolução de qualquer ser humano, para facilitar e inspirar
a INVENÇÃO do seu novo ser!
O e-book COMO A RESPIRAÇÃO PODE MUDAR A SUA VIDA é um dos nossos
presentes para que você dê esse passo primordial em direção àquela tão
desejada mudança que todos nós queremos fazer acontecer: a que começa
dentro de você!
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Sobre o autor
Mateus Dounis
A paz sempre foi uma busca muito forte
dentro de mim. A partir dos 12 anos de idade,
ao conhecer melhor a história de amor e de
luta da minha família, foi ficando bem claro que
construir a cultura de paz é a essência do propósito
da minha vida. Almejando servir como instrumento desse propósito, ainda
adolescente fui me tornando especialista em criação, articulação e realização
de projetos, o que me possibilitou uma trajetória profissional bastante rica,
com atuações nos três setores (público, privado e terceiro setor), nos três
poderes (legislativo, executivo e judiciário) e nos três níveis de atuação
(internacional, nacional e local). Ao longo de duas décadas nesta experiência,
fui constatando que os desafios que estão colocados diante de nós enquanto
humanidade não podem ser resolvidos de maneira efetiva por processos
externos e de cima para baixo. As verdadeiras mudanças acontecem de dentro
para fora de nós. Em busca de novas possibilidades neste sentido e de
preencher lacunas em mim mesmo, dei início, de maneira mais consciente, à
minha jornada de autoconhecimento e, cinco anos depois, em 2013, descobri a
Ciência Corpo-Mente – Biopsicologia. Por sua capacidade de integrar diversos
conhecimentos e fornecer uma base científica sólida para a caminhada de todo
ser humano, percebi nela uma ferramenta para realizar a minha missão. Depois
de me pós-graduar como biopsicólogo, comecei então a compartilhar esses
ensinamentos conduzindo experiências para grupos e organizações. Hoje,
além de biopsicólogo, treinador de respiração e facilitador do
autoconhecimento, atuo também como criador e conector de projetos
conscientes, gestor público, empreendedor, palestrante, escritor e cineasta.

Este e-book é um dos materiais do Desafio de 21 Dias
de Respiração e Presença . Se você quer restabelecer
o fluxo natural da sua respiração e saber como viver
em estado de presença e conexão, toque aqui e
entre nessa transformadora jornada!

03

Ela trabalha com o invisível e de maneira quase silenciosa. Guarda os segredos
para uma vida longa e saudável, mas, dependendo da sua qualidade, pode ser a
causa oculta de muitas doenças. Apesar de muitas vezes até esquecermos que
ela existe, sem ela não estaríamos vivos! É a primeira coisa que fazemos ao
nascer e a última coisa que faremos antes de partir. Com ela chegamos longe.
Sem ela, não vamos a lugar algum. Ela é a chave secreta para uma vida plena de
paz, energia, saúde, presença e bem-estar. Ela é a respiração.
Depois do Covid e dessa pandemia que atravessamos enquanto humanidade,
mais do que nunca buscamos mudanças e melhorias em nossas vidas. Ficou
muito claro que não podemos voltar à normalidade (ou melhor, à normose,
termo tão lucidamente cunhado por Roberto Crema, Pierre Weil e Jean-Yves
Leloup), que tornou a doença e a desfragmentação o caminho comum de nossa
vida, tanto individual, quanto coletiva.
Mais do que um "novo normal", que nos conduza novamente à mecanização da
vida e normalização de padrões e paradigmas que adoecem, desejamos desde o
âmago do nosso ser inaugurar uma era extraordinária, verdadeiramente nova!
Conhecimentos e condições para seguirmos nessa direção não nos faltam. As
livrarias estão repletas de livros, muitos deles com conteúdos fundamentais
para a nossa evolução. Empresas, instituições públicas e organizações da
sociedade civil apresentam uma diversidade de soluções e tecnologias para
desafios sociais, culturais, ambientais e econômicos. Especialistas em
desenvolvimento pessoal e profissional e experts em criatividade e
produtividade estão sempre a postos para despertar o melhor que existe em
cada um de nós e apresentar resultados que superem as expectativas.
Contudo, quase todas essas soluções simplesmente esquecem daquele que é o
passo primordial, que eu chamo de "passo zero", para permitir que todas essas
informações e transformações penetrem em camadas mais profundas de
consciência e compreensão, gerando resultados melhores, mais efetivos e
duradouros. O passo zero é a respiração. Ela é a chave oculta que abrirá
definitivamente todas as portas que há tanto tempo desejamos. Neste e-book,
vou te revelar todo esse poder para que você mude a sua vida, de verdade!
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Crédito: "Procurando Nemo" Pixar/Disney

Você lembrou de
respirar hoje?
Sim, eu sei. Essa pergunta pode soar como
uma piada. Mas nela reside algo de muito
precioso, que talvez você esteja procurando
há um bom tempo.
É claro que você está respirando,
ininterruptamente, desde o momento em
que nasceu, e que está respirando neste
exato instante.
Mas não estou falando dessa respiração. Essa
que está ali no modo automático, que você nem
nota que está acontecendo e que pode te conduzir para
lugares bem indesejados. Não, não. Definitivamente, não é essa.
Estou falando de um outro tipo de respiração.
"Como assim outro tipo de respiração?"
Calma, já já vou te explicar isso e tudo que você precisa saber para dominar
a arte de respirar. Mas, antes, que tal fazermos um exercício de
autoavaliação para descobrir como está a sua respiração neste momento?
Mateus facilitando uma experiência de Biopsicologia para professoras e colaboradoras da Escola Canarinho (crédito: Escola Canarinho)
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Crédito: Escola Canarinho

Exercício

Autoavaliação da Respiração
Um dos mais preciosos convites que
a Biopsicologia nos faz é nos
tornarmos cientistas e laboratórios
de nós mesmos. E este é um
exercício que nos convida para essa
prática transformadora.
Apesar de ser bem simples, ele é
extremamente importante e
revelador! Basta seguir o passo-apasso:

1. Sente-se de maneira confortável, com sua coluna alinhada;
2. Posicione uma mão sobre o seu coração e outra na altura
do umbigo (como o pessoal está fazendo na foto acima);

3. Feche os olhos e respire normalmente, da mesma maneira

como você já estava respirando antes de iniciar o exercício;

4. Agora simplesmente perceba o movimento do seu corpo

durante todo o fluxo respiratório, observando:
Qual das duas mãos se movimenta mais?
Como está o ritmo da sua respiração?
Quantos segundos você está levando para inspirar? E
para exalar?
Como estão seus batimentos cardíacos e suas
sensações internas?
Está dando pausas entre a inspiração e a exalação, com
os pulmões cheios e depois com eles esvaziados de ar?

Recomendo que você anote as respostas dessas perguntas.
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Afinal, existe um jeito
certo de respirar?
Bom, agora que praticou essa autoavaliação, é bem
provável que você esteja se fazendo alguma dessas
perguntas:
- "Será que estou respirando errado?"
- "Como eu deveria estar respirando?"
- "Afinal, existe um jeito certo de respirar?"
Antes de tudo, quero que você saiba que está tudo
bem não saber tudo isso, por mais básico que esse
conhecimento seja. Realmente, deveríamos aprender
isso na escola, mas nem nas faculdades de Medicina essa informação tem sido
transmitida como ela merece ser.
Teoricamente, poderíamos pensar que respirar, por si só, é um hábito de
saúde. Afinal, se não respirássemos, não estaríamos vivos!
Mas, a maneira como você está habituada/o a respirar pode estar, na
realidade, sobrecarregando seu sistema corpo-mente e fragilizando sua saúde.
Me diz uma coisa... recentemente você por acaso experimentou alguma
sensação parecida com essas aqui:
Cansaço, falta de energia;
Com pouca ou sem concentração;
Dificuldade de escutar e entender o
que outra pessoa te diz;
Esquecendo das coisas;
Tristeza, melancolia;

Se irrita facilmente, nervosismo;
Ansiedade, angústia;
Falta de apetite ou comendo em
excesso;
Insônia;
Tensão muscular?

Se você respondeu "sim" para qualquer uma delas, posso te afirmar que você
não está respirando do jeito certo e, sem dúvida alguma, uma das coisas mais
importantes que vai te acontecer hoje, neste ano e possivelmente em toda sua
vida até agora é (re)aprender a respirar.
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O fluxo da vida
O elemento mais importante para a nossa vida é o
oxigênio. Óbvio, né? Mas é bom começarmos a
compreender o que a respiração significa para além de
simplesmente inspirar oxigênio e exalar dióxido de carbono.
A qualidade da nossa saúde é diretamente proporcional à saúde das
nossas células. E já está mais do que provado cientificamente que quanto
mais oxigênio nossas células tiverem a disposição, mais saudáveis elas serão.
No nosso corpo, a grande responsável por fazer com que o oxigênio seja
levado, juntamente com os nutrientes, para as células é a corrente sanguínea.
É por isso que se diz que a base para a nossa saúde e longevidade é um sistema
circulatório saudável. E como podemos controlar o sistema circulatório?
Através da respiração.
Outro aspecto primordial para a saúde é o processo de purificação e de
limpeza de resíduos, impurezas e toxinas do nosso organismo. Para isso, o
sistema circulatório conta com um grande aliado: o sistema linfático. Pelas
linfas são drenados os materiais tóxicos e em excesso, mas, diferentemente do
sistema circulatório, elas não são bombeadas pelo coração. Há somente duas
maneiras de fazermos com que as linfas fluam: pela estimulação dos músculos
e nódulos linfáticos e, novamente, pela respiração!
Ou seja, a saúde do nosso corpo depende dos ótimos funcionamentos dos
sistemas circulatório e linfático. É com eles que promovemos a vitalidade das
nossas células e a purificação do nosso organismos, gerando um sistema
saudável, fortalecido e imune. E a base para tudo isso acontecer é a respiração.
Diariamente, ingerimos de 10 a 20 quilos de ar por dia, quantidade muito
superior ao que comemos ou bebemos. E, assim como o que comemos e
bebemos é determinante para a nossa saúde, a maneira como respiramos é
crucial. Afinal, são milhões de partículas de ar ingeridas todos os dias em
milhares de fluxos respiratórios os quais, a depender de como são feitos,
podem prevenir e curar inclusive doenças crônicas, como asma, diabetes e até
mesmo câncer, conforme comprovado desde a década de 30 pelos estudos do
Dr. Otto Warburg, em experimentos que lhe renderam o prêmio Nobel.
Enfim, chegou a sua hora de desbravar e dominar o poder da respiração!
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A arte de respirar
Por dentro, o nosso organismo é repleto de cores, formas e movimentos
belíssimos, que são verdadeiras obras de arte! E um dos movimentos mais
lindos que conheço é o da respiração.
O protagonista deste espetáculo é o diafragma. Ele é um grande músculo
localizado logo abaixo dos pulmões, que envolve toda a região da base das
costelas, separando a caixa torácica da cavidade abdominal.
Seu movimento lembra o de uma água-viva. Na inspiração ele se movimenta
para baixo, fazendo uma pressão que massageia os órgãos localizados no
abdômen e liberando espaço para a expansão dos pulmões. Na exalação o
movimento é para cima, pressionando os pulmões para favorecer a liberação
de todo o ar, num processo altamente purificante.
É assim que a nossa respiração
ideal funciona e nós nascemos
respirando dessa maneira.
Basta observar um bebê
dormindo, como a
barriguinha dele vai
pra frente durante a
inspiração e se contrai
junto com a exalação.
E essa é uma ótima
notícia! A informação
sobre como respirar
corretamente já está aí
dentro, agora é só relembrar
e reeducar o seu sistema.
Mas, se já nascemos sabendo
como respirar da maneira
adequada, a grande pergunta que
surge é: o que aconteceu que fez a
gente desaprender a respirar?
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Cena do filme Tempos Modernos

Apesar de seus incontestáveis avanços, especialmente em termos tecnológicos,
o modelo civilizatório que experimentamos enquanto humanidade desde o
Iluminismo e a primeira Revolução Industrial está fundamentado em
paradigmas reducionistas, fragmentadores e, em essência, doentios. E uma das
mais contundentes constatações desse fato é claramente perceptível ao
avaliarmos seus efeitos sobre a nossa respiração e a saúde social como um todo.
Para nos adaptar aos ditames da lógica de mercado e nos tornar consumidores
fiéis de produtos industrializados, a visão newton-cartesiana e positivista serviu
como uma luva. Fruto da ruptura da ciência com os saberes mais subjetivos da
vida, essa visão de mundo resultou em uma mecanização dos seres humanos, de
modo que, desde cedo, nos tornemos aprisionados a este sistema.
Já na infância, certamente inconscientes dos efeitos maléficos sobre a nossa
respiração, orientados por frutos desse paradigma, os adultos nos dão ordens
do tipo "encolhe essa barriga" ou "estufa o peito". Começamos assim a inverter a
nossa respiração, criando um padrão respiratório que pode durar a vida inteira.
O sistema educacional tradicional, há muito ultrapassado, ignora
completamente o real significado da educação, doutrinando conteúdos alheios
às questões de ordem prática e existencial e suprimindo o florescer das
virtudes natas de cada criança. O mundo do trabalho, igualmente, delimita e
impõe normas que, via de regra, conduzem a um vazio existencial e desconexão
com o propósito de alma único e precioso que cada um nós veio realizar.
Conjugados com uma velocidade de informações que imprimem um ritmo cada
vez mais estressante em nossas vidas, tudo isso acaba por desencadear uma
total desconexão com nós mesmos, com a nossa verdade, com a nossa essência.
E toda essa desconexão começa pela respiração, que para a maioria das pessoas
se encontra limitada à utilização de apenas ⅓ (um terço) - podendo chegar a
apenas 10% a 20% - da capacidade pulmonar.
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Stress e respiração
Cada estímulo sensorial que recebemos causa em nós uma resposta, uma
reação interna. E a quantidade excessiva de estímulos e informações presentes
em nosso cotidiano, por motivos óbvios, acabam por sobrecarregar e estressar
o nosso sistema corpo-mente, gerando uma série de consequências.
Esse processo tem uma relação direta com os mecanismos de funcionamento
dos sistemas simpático e parassimpático, os quais, por sua vez, estão
intimamente ligados à respiração.
O sistema simpático é o responsável pelas respostas de lutar, fugir ou congelar
(fight, flight or freeze, em inglês) e devemos agradecer muito a ele pela nossa
sobrevivência até aqui. Afinal, é ele que, diante das adversidades e perigos que
enfrentamos desde os tempos das cavernas, mobiliza rapidamente nosso
sistema para reagirmos às situações de perigo e superarmos as adversidades
da melhor maneira possível.
Contudo, se o sistema simpático foi um grande amigo até aqui, ouso dizer que
não é ele que vai nos permitir alcançar o próximo nível evolutivo enquanto
espécie, especialmente nesse momento planetário e nessa conturbada
travessia na qual nos encontramos. Nosso grande aliado dessa vez será o
sistema parassimpático e a sua bem-vinda resposta de relaxamento.

DESMISTIFICANDO
O stress é preponderantemente pintado somente como um vilão. De fato,
por si só e em excesso, ele é mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que
estamos geneticamente habituados com certo nível de stress em nossas
vidas e, inclusive, isso é saudável. Na medida certa, o stress nos tira da
zona de conforto, estimula a nossa criatividade e nos motiva para
alcançarmos nossas metas. Esse "stress saudável" é chamado de
"eustress" - prefixo "eu" do grego antigo, que significa
"bem" ou "bom".
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Resposta de relaxamento
Diante dessa realidade tão desafiadora, veloz e estressante que vivenciamos, se
nos deixarmos levar no "piloto automático", a nossa respiração se tornará
curta, acelerada e concentrada na região do tórax. E neste modo de
funcionamento estaremos a todo momento ativando o sistema simpático.
Ao mantermos a respiração nesse lugar, nosso organismo começa a
desencadear uma série de reações físicas e bioquímicas que geram em nosso
sistema corpo-mente situações como sobrecarga mental, cansaço, ansiedade,
irritabilidade, gastrite, dores musculares, entre uma série de outros sinais de
alerta que nosso sistema emite para dizer que está sendo muito tensionado.
Diante da falta de consciência do que está se passando, muitas pessoas acabam
recorrendo ao álcool, às drogas e até mesmo a remédios de farmácia em busca
de suprir a emergente necessidade de relaxamento. Só que todos esses
caminhos levam à uma sobrecarga ainda maior do cortisol, o "hormônio do
stress", que em excesso pode acarretar em doenças e distúrbios diversos.
A melhor alternativa para aliviar a sobrecarga de stress e harmonizar nosso
corpo-mente é totalmente natural, está acessível a qualquer pessoa e ainda: é
de graça! Essa é a resposta de relaxamento que geramos ao ativarmos o nosso
sistema nervoso parassimpático. E como fazemos para ativar este sistema?

Através da respiração!
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Sistema parassimpático
Enquanto o sistema simpático é responsável pelas respostas de "lutar, fugir ou
congelar", o sistema parassimpático nos proporciona as respostas de
"descansar e digerir", desempenhando assim um papel fundamental de
contrabalanço e reequilíbrio para o nosso sistema corpo-mente.
Sem que a gente perceba, quando não estamos lidando com uma situação
estressante ou ameaçadora, o sistema parassimpático está funcionando, nos
auxiliando com a digestão e com os processos metabólicos celulares,
assimilando e armazenando energia ou ainda nos propiciando um estado de
relaxamento quando nos sentamos e tomamos um tempinho para descansar.
Acontece que diante do nosso contexto atual, essa atuação autônoma do
sistema parassimpático tem se mostrado insuficiente para nos auxiliar a
restabelecer nosso equilíbrio físico, emocional e mental. É importante que a
gente dê uma forcinha para ele, o acionando ativa e conscientemente.
Através da respiração lenta e profunda, protagonizada pelo diafragma,
conseguimos realizar esse acionamento intencional do sistema parassimpático
com a sua resposta de relaxamento, produzindo uma cascata de efeitos
benéficos para a nossa saúde e bem-estar e nos proporcionando a tão desejada
sensação de calma, equilíbrio emocional, clareza mental e paz interior.
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E sobre respirar pela boca?
Não é só pela respiração torácica que estamos falhando com a nossa saúde.
Outro ponto fundamental e ainda pouco discutido é a respiração pela boca.
Fisiologicamente, a primeira sensação que podemos notar ao respirarmos pela
boca é a diferença do ar que chega aos nossos pulmões. Ao invés de chegar
umedecido e aquecido pelas vias nasais, ele segue seco e frio. Isso provoca o
ressecamento do tecido pulmonar, algo nada saudável. A boca também fica
seca, o que torna a biota bucal mais suscetível à atuação das bactérias
formadoras das cáries e fragiliza as gengivas, além de causar mau hálito.
A respiração oral crônica pode enfraquecer os músculos do nariz, dos pulmões,
do diafragma e até mesmo do coração, bem como resultar em um mau
posicionamento da mandíbula. Rouquidão, apneia do sono, sensação de
cansaço ao acordar, dificuldade de fala e de deglutição, aumento das amígdalas
e adenóides, são outras complicações que podem se manifestar com o tempo.
Muitas podem ser as causas da respiração descer para a boca, geralmente
associadas ao stress, ansiedade, desvio de septo, asma e alergias. Quando
chega ao ponto de desviar, por via de regra, a respiração para a boca, é
fundamental corrigir, especialmente em crianças, visto que o problema pode
acarretar em dentes tortos, deformidades faciais, dificuldades de
aprendizagem e até mesmo déficit de crescimento.
O tratamento varia de acordo com a origem do problema e quanto antes for
iniciado, melhor. Para todos os casos, exercícios respiratórios feitos sob
acompanhamento especializado e de modo consistente podem solucionar
o problema, sem a necessidade de cirurgia. Descongestioantes nasais
não invasivos, como os óleos essenciais, hastes adesivas e de hastes
de silicone biocompatível também são ótimos aliados! Se quiser
aplicar algum líquido internamente, esqueça aqueles de farmácia.
Opte pela jala neti, técnica milenar ayurvédica.
Cabe notar que, em situações específicas, como uma congestão nasal
passageira, pode-se respirar pela boca. Mas, mesmo assim, é bom
que seja pelo menor período de tempo possível. No mais, algumas
práticas respiratórias, como os pranayamas, podem envolver a
boca, geralmente na exalação. De igual modo, sugiro
realiza-las sob acompanhamento terapêutico especializado.
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O que há de tão especial
em respirar pelo nariz?
Agora vamos entender o outro lado dessa história. Bem, apenas
o fato de termos um órgão especificamente projetado para a
respiração, já deveria ser motivo suficiente para deixarmos que
ele cumpra o seu desígnio, não é? Contudo, a falta de consciência
sobre este tema faz com que, atualmente, algo em torno de metade
da população respire habitualmente pela boca.
A respiração inteiramente pelo nariz é uma dádiva. Logo de início,
os cílios nasais, que são um verdadeiro milagre, além de umidificar e
aquecer o ar (ou resfriar, de acordo com a temperatura) antes de encaminha-lo
para os pulmões, filtram e nos protegem, segundo estimativas, de
aproximadamente 20 bilhões de partículas estranhas todos os dias!
Seguindo esse caminho natural, a respiração nasal melhora a circulação,
permite mais tempo de absorção do oxigênio pelos pulmões (que também
extraem oxigênio durante a exalação, a qual é mais lenta se feita com o nariz),
aumenta os níveis de oxigênio no sangue, promove o equilíbrio do pH, amplia a
nossa capacidade pulmonar, melhora as funções do hipotálamo (considerado o
"cérebro do cérebro") e colabora na manutenção da temperatura corporal.
Não bastasse tudo isso, as vias aéreas nasais e os seios paranasais possuem
concentrações surpreendentemente altas de óxido nítrico. Esse gás solúvel
cumpre funções super importantes em uma variedade de processos
fisiológicos do corpo, incluindo vasodilatação, fluidez sanguínea e
neurotransmissão. A presença tão alta nas vias nasais desse óxido (que já foi
muito mal compreendido pela ciência e começou a ganhar notoriedade apenas
a partir de descobertas no início dos anos 90) proporciona uma série de efeitos
benéficos, a começar pela defesa de primeira linha contra microrganismos,
passando pelo aumento da capacidade dos pulmões absorverem oxigênio e
pelo suporte ao sistema imunológico no combate a infecções.
Também para a prática de atividades aeróbicas (que significa, literalmente,
"exercício com o ar") e atividades físicas em geral, a respiração deve se manter
pelo nariz. Isso proporciona maior e melhor absorção de oxigênio e, por
consequência, mais energia. Este é o segredo dos atletas de alta performance.
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Um pouco mais de ciência
O Dr. Jack Shields, um conceituado linfologista da Califórnia,
conduziu um estudo por meio de linfografia, uma análise
minuciosa feita com microcâmeras dentro do corpo. Ele
comprovou que a respiração diafragmática profunda gera
uma pressão (como um vácuo) que suga a linfa pela corrente
sanguínea e multiplica até 15 vezes a velocidade com que o
corpo elimina toxinas, o que a coloca em posição de total
protagonismo na purificação do nosso organismo!

Célula vermelha, a responsável por
transportar oxigênio para
o nosso organismo.

A respiração lenta e profunda é particularmente eficaz em pessoas com
distúrbios como fobias, depressão e estresse pós-traumático. Em 2015,
Stefania Doria e seus colegas do Fatebenefratelli e Oftalmico Hospital em
Milão, ofereceram um treinamento com 10 sessões de duas horas cada,
durante duas semanas, a 69 pacientes com transtornos de ansiedade ou
depressão. O treinamento incluiu um conjunto variado de técnicas de
respiração, combinado com posturas de Yoga e resultou em uma diminuição
significativa dos sintomas e melhoras consideráveis de médio prazo.
Cheryl Yang e sua equipe da Universidade Nacional Yang-Ming, em Taiwan,
realizaram em 2015 um estudo com insones, conduzindo 20 minutos de
exercícios de respiração lenta antes deles irem para a cama. Os participantes
levaram, em média, cerca de 10 minutos para pegar no sono, quase três vezes
mais rápido que o normal. Além disso, acordaram com menos frequência à
noite e voltavam a dormir mais rápido quando isso ocorria.
Em 2016, o Dr. Anselm Doll e seus pares da Universidade Técnica de Munique,
mostraram que apenas dar atenção ao fluxo respiratório já alivia o estresse e as
emoções negativas. Isso porque ao focar na respiração, ativamos o córtex préfrontal, região do cérebro que atua como reguladora do stress, e reduzimos a
atividade da amígdala, área que está envolvida com essas emoções.
Numa revisão que selecionou 15 estudos sobre os efeitos psicofisiológicos da
respiração lenta, publicada em 2018, Andrea Zaccaro e seus colegas da
Universidade de Pisa, destacaram que as técnicas de respiração lenta
melhoram a flexibilidade autonômica, cerebral e psicológica em um cenário de
interações mútuas, que vão desde a atividade parassimpática ao bem-estar
mental e emocional em indivíduos saudáveis.
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Prana
Um dos mais nobres papeis da Biopsicologia é promover a integração entre a
ciência Ocidental, com suas recentes descobertas advindas dos mais avançados
centros de pesquisas da atualidade, e os saberes científicos do Oriente, que
remontam a registros de 7 mil anos, vindos de mestres que habitavam a região
dos Himalaias e dedicaram-se incansavelmente ao autoconhecimento.
Essa ponte nos permite a tradução para um sentido mais profundo de todos
esses conhecimentos. E no caso da respiração, seria realmente impossível a
compreensão ampliada da sua importância sem a consciência do prana.
Em sânscrito, a palavra prana é traduzida tanto como "respiração" ou "sopro da
vida", quanto como "energia primária" ou "força vital", se estendendo em
muitos níveis de significados que variam desde a energia física do nosso corpo
até a energia da própria Consciência.
Essa antiga sabedoria compreendeu que o prana dá origem a cinco vayus, ou
"forças do ar", que são responsáveis por governar em nós: a ingestão, desde os
alimentos até experiências sensoriais, emocionais e mentais (prana); a digestão
em todos os níveis (samana); a circulação de nutrientes e forças em todos os
níveis (vyana); a liberação de energia positiva, que inclui nossa capacidade de
permanecer em pé, de falar, nosso entusiasmo e força de vontade, assim como
a evolução da consciência (udana); e a eliminação de resíduos (apana), que
provê também a base na nossa função imunológica.
O prana nos dá a vida e a força para agirmos em direção a nossa plena realização
como seres divinos que somos. E a porta de entrada para o prana é a respiração.
Ao preenchermos nossos pulmões de prana fazemos deles as nossas asas.
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Um pouco mais de história
Essa consciência profunda da respiração foi se espalhando pelo
mundo, se fazendo presente em diversas civilizações. Taoístas,
gregos, zulus, povos indígenas das Américas, todos têm a
respiração adequada como um pilar da saúde integral.
Por volta de 400 a.C., após conhecerem o conceito de prana
com os indianos, os chineses escreveram um tratado
indicando a respiração como um poderoso remédio ou como
um veneno, a depender de como a utilizamos. Nascia o Qigong,
que significa, literalmente, "trabalho com a energia vital".
O jornalista James Nestor, em seu livro Breath: The New Science
of a Lost Art (Respiração: A Nova Ciência de uma Arte Perdida), se
dedicou a buscar respostas que revelam o poder de cura da respiração.

Representação de pranayama,
na cidade de Jodhpur, Índia.

No livro, ele traz relatos históricos realmente impressionantes, como o da
alemã Katherina Schroth, que ainda adolescente foi diagnostica com escoliose.
Inconformada com a sentença que recebera dos médicos, durante 5 anos ela se
dedicou ao desenvolvimento do Método Schroth, uma forma de respiração
ortopédica com a qual não somente se tratou (o que era considerado
impossível), como também a centenas de casos como o dela.
Outra história admirável é do maestro Carl Stough, que buscando melhorar a
ressonância das vozes de cantores, acabou se tornando um especialista em
respiração profunda e diafragmática. Com seu método, ele tratou pacientes
acamados devido a enfisemas, com pulmões e diafragmas atrofiados,
promovendo sua reabilitação apenas os ensinando a respirarem corretamente,
contrariando todos os protocolos clínicos da época.
Posteriormente, preocupado com a performance de seus atletas na altitude da
Cidade do México, que sediou as Olimpíadas de 1968, o Comitê Olímpico dos
EUA convidou Stough a treinar a equipe masculina de atletismo. Resultado? Em
poucas semanas os corredores estavam quebrando recordes. Conquistaram um
total de 12 medalhas, a maioria de ouro, e quebraram cinco recordes mundiais,
em sua melhor atuação olímpica até então. Eles foram os únicos que
dispensaram respirador de oxigênio, tanto antes, como depois das corridas.
"Eles não precisaram. Stough havia os ensinado a arte de respirar", relata James.

18

Resumindo...
Considerando que a maior parte
das doenças e distúrbios da
atualidade são decorrentes do
stress (leia-se, da excessiva
produção e liberação de cortisol
sem o devido contrabalanço,
acarretando uma desordem
psicossomática), por meio da
respiração diafragmática,
consciente, lenta e profunda é
possível amenizar ou mesmo
eliminar situações como
crises de ansiedade, gastrite, hipertensão, síndrome do pânico, depressão,
além de problemas relacionados à menopausa, desordens menstruais e
disfunções sexuais. Sim, tudo isso e mais um pouco.
A mesma respiração, a respiração correta, acalma os batimentos cardíacos,
relaxa o corpo-mente, reduz os níveis de cortisol, favorece a circulação,
estimula o reequilíbrio hormonal, oxigena nossas células, purifica o sangue,
revitaliza nossos órgãos, produz energia extra, melhora o sistema digestivo,
fortalece o sistema imunológico, proporciona serenidade, clareza e foco mental,
gera aumento da produtividade e melhora a capacidade de memorização, sem
falar na impagável sensação de tranquilidade, confiança, paz e bem-estar.
Você pode imaginar quanto custaria um remédio capaz de gerar todos esses
benefícios para a sua saúde? Pois é! A maneira correta de respirar está
disponível dentro da gente a todo momento e nas mais diversas circunstâncias.
Todo esse poder sempre esteve escondido bem debaixo do nosso nariz e o
melhor: tudo isso é de graça!
É por isso tudo que afirmo que o "passo zero" para qualquer coisa na vida deve
ser a respiração. Ela nos dá centramento e ancoramento no aqui-agora. Nos
permite desenvolver da melhor e mais eficaz maneira todas as habilidades que
desejamos. Nos torna inabaláveis diante dos desafios do dia a dia. Pois é
através dela que entramos no estado de presença e conexão, encontrando a
paz interior. E desse lugar, podemos ser e realizar tudo aquilo que quisermos.
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Respiração diafragmática
Agora que você já tem consciência sobre tudo o que envolve a respiração e
compreendeu a importância dela para as nossas vidas, chegou o momento de
conhecer e sentir o poder desse método infalível para estimularmos de
maneira natural e imediata o sistema parassimpático, acionando a resposta de
relaxamento e nos blindando contra qualquer sensação de tensão ou
ansiedade: a respiração diafragmática. Vamos começar entendendo melhor
como ela atua dentro de nós.

Em destaque na imagem, o diafragma, em posição de descanso.

Ao inspirarmos, o diafragma se move para
baixo e o abdômen para frente. Nesse
momento, nossos órgãos internos recebem
uma verdadeira massagem e um banho de
vitalidade composto por sangue fresco,
repleto de oxigênio - muito mais que o
habitual! Isso melhora o funcionamento de
todo o sistema digestivo. Ao mesmo tempo,
na cavidade torácica é liberado mais espaço
para a expansão dos pulmões, notadamente
da parte inferior deles, permitindo uma
maior utilização de suas capacidades.

Ainda durante a inspiração, na medida em que os pulmões vão enchendo de ar,
as escápulas e a parte superior das costas se alargam, a área entre o umbigo e
o períneo se estende e o arco da região lombar se aprofunda levemente.
Ao exalarmos, o diafragma se movimenta para cima, exercendo uma pressão
nos pulmões que favorece a liberação de toxinas e impurezas, juntamente com
o gás carbônico. Esse é um dos processos mais poderosos para a purificação
do nosso organismo. O abdômen e o esterno relaxam, as costelas encolhem e o
arco lombar retorna suavemente, fortalecendo a musculatura de toda a coluna.
E entre cada inspiração e cada exalação, temos as sagradas pausas, com os
pulmões cheios e depois com eles esvaziados de ar. Elas completam o fluxo
respiratório perfeito, tranquilizando os batimentos cardíacos e a pressão
arterial e potencializando os maravilhosos efeitos da respiração diafragmática.
Bem, acho que já te dei motivos suficientes para respirar (de verdade!) todos os
dias, né? E neste contexto em que andamos de máscaras, se tornou ainda mais
importante reservarmos momentos para respirar bem! Então, vamos começar?
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Práticas
Dicas gerais para fazer as práticas:
Realize todos os exercícios respeitando os limites que o seu
corpo te dá nesse momento. Não force o tempo e a intensidade
de nenhuma etapa do fluxo respiratório (inspiração, exalação e
pausas) mais do que for confortável para você;
Afrouxe qualquer roupa apertada que possa restringir seus
movimentos, especialmente na região do baixo-ventre;
Pratique sempre em locais com ar puro, sem ar-condicionado
ou fumaças, nem mesmo de incenso;
Toda respiração diafragmática é feita pelo nariz. Certifique-se
que suas narinas estejam liberadas, permitindo o melhor fluxo
possível do ar, tanto na inspiração, quanto na exalação;
Ao inspirar, sinta o ar preenchendo primeiramente a parte
inferior dos seus pulmões, em seguida a parte média e, por
último, a parte superior deles, observando o movimento
subindo do abdômen ao topo do peito;
Ao exalar, perceba esse mesmo fluxo acontecendo, com a parte
inferior recebendo pressão do diafragma e liberando todo ar,
desde baixo até o topo dos pulmões;
Lembre-se sempre que o protagonista é o diafragma.

DICA PRECIOSA
De início, sugiro você reservar três
momentos do seu dia para fazer pelo
menos um dos exercícios - experimente ao
acordar, antes de almoçar e antes de dormir.
Tenha paciência com o seu processo.
Depois de tanto tempo com a respiração
invertida, é claro que levará um tempinho
até que respirar pelo diafragma volte a
ser natural para você. Sim, praticando
todos os dias, isso acontecerá!
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Exercício

Respiração diafragmática
na posição sentada
Inspirando, eu acalmo corpo e mente. Exalando, eu sorrio.
Habitando o momento presente, sei que este é o único momento.
Thich Nhat Hanh

1. Sente-se de maneira confortável, com sua coluna alinhada;
2. Neste exercício inicial, não é necessário fazer pausas entre
a inspiração e a exalação;

3. Posicione uma mão sobre seu umbigo e a outra por cima,
com as palmas abertas;

4. Agora imagine que seu abdômen é um balão e inspire

contando até 3 enquanto enche ele, sentindo com suas
mãos a sua barriga indo pra frente - sinta o ar alcançando
a parte de baixo dos seus pulmões;

5. Exale, contando novamente até 3;
6. Faça 3 vezes essa respiração, inspirando em 3 segundos e
exalanado em 3 segundos;

7. Após essa série de 3 respirações, dê uma pausa e perceba
como estão suas sensações internas;

8. Realize mais uma série de 3 respirações, agora contando
até 4 para cada inspiração e 4 para cada exalação;

9. Faça outra pausa para se observar e realize uma última

série de 3 respirações, agora contando até 5 para cada
inspiração e 5 para cada exalação, percebendo as novas
sensações em seguida.

A partir deste momento, você estará realizando 6 fluxos
respiratórios por minuto, o que imediatamente já ativa seu
sistema parassimpático e reduz os níveis de cortisol!
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Exercício

Respiração diafragmática
na posição em pé
Quando a respiração é instável, tudo é instável. Quando a
respiração é estável, tudo é estável. Controle a respiração
cuidadosamente. A inalação traz força e controle sobre o corpo;
retenção traz firmeza para a mente e longevidade; a exalação
purifica corpo e espírito.
Goraksasathakam

1. Fique em pé, com os pés no prolongamento da cintura e os
joelhos levemente flexionados, sentindo o encaixe natural
do seu quadril;

2. Alinhe sua coluna e relaxe seus ombros, mantendo a

cabeça centrada (nem inclinada para baixo, nem para cima);

3. Junte as pontas dos polegares e dos dedos médios (isso

forma um circuito no seu corpo sutil, de modo que, ao invés
de ser dissipada, sua energia será reciclada);

4. Respirando o mais lenta e profundamente possível com seu
diafragma, ao inspirar levante os braços para o alto, com as
palmas das mãos viradas para baixo, como se estivesse
puxando um fio dourado desde o centro da Terra;

5. Pause mantendo essa posição por alguns segundos (o quanto
for confortável pra você) segurando o ar nos pulmões;

6. Exale abaixando lentamente os braços, virando as palmas

das mãos para cima, como se estivesse agora puxando esse
fio lá do céu, liberando todo o ar dos seus pulmões;

7. Repita mais 7 vezes esse movimento, completando uma

série de 8 respirações, desfrutando do estado de presença
e de total conexão que este exercício proporciona.
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Exercício

Respiração diafragmática
na posição deitada
Esteja consciente da sua respiração todas as vezes que você for
capaz, sempre que você se lembrar. Faça isso por um ano e será
algo poderosamente transformador. E é de graça.
Ekchart Tolle

1. Deite-se em um tapete de yoga, manta ou mesmo sobre
uma colcha, evitando o contato direto com o chão;

2. Deixe seus pés levemente afastados e sinta bem o peso do
seu corpo sobre o chão, relaxando ao máximo;

3. Coloque uma mão no seu umbigo e outra no seu coração;
4. Inspire profundamente deixando o diafragma ser o

protagonista da sua respiração, e perceba que, na medida
em que o ar preenche seus pulmões de baixo para cima,
somente ao final da inspiração seu peito acompanha o
movimento, subindo para frente;

5. Após a pausa com os pulmões cheios de ar, exale

lentamente, deixando novamente o diafragma ser o
protagonista, percebendo como o seu peito, novamente,
apenas acompanha o movimento;

6. Quando essas percepções estiverem bem claras para você,
descanse seus braços no prolongamento do corpo, com as
palmas das mãos viradas para cima e continue respirando;

7. Caso sinta tensão em alguma parte do seu corpo,

intencione sua respiração para este lugar e libere esse
desconforto na exalação, deixando que ela o leve embora;

8. Permaneça respirando e relaxando nessa posição por

pelo menos 5 minutos, mantendo sua concentração na
respiração e em seus maravilhosos efeitos sobre seu
corpo-mente.
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Exercício

Respiração diafragmática
purificante
Sempre que me sinto triste,
começo a respirar novamente.
L. Frank Baum

1. Essa respiração te levará a respirar com a frequência e o

ritmo ideais para desfrutar ao máximo dos efeitos
purificantes e revitalizadores da respiração diafragmática;

2. Na posição que preferir, independente de onde você
estiver, concentre-se na sua respiração;

3. Lembrando-se das pausas entre cada inspiração e cada

exalação, respire dedicando para a exalação o dobro de
tempo que você dedica para as demais etapas da respiração;

4. Assim, se você inspira e pausa em 2 segundos, dedique 4
segundos para a exalação, num compasso de 2 : 2 : 4 : 2
(inspiração-pausa-exalação-pausa);

5. Idealmente, ao avançar nessa prática, busque realizar cada
fluxo respiratório no tempo de 4 : 4 : 8 : 4, dedicando 8
segundos para a exalação e 4 segundos para as demais
etapas do ciclo respiratório;

6. Caso queira potencializar ainda mais os efeitos dessa

respiração, visualize o ar que entra como pura luz branca
iridescente, liberando amorosamente ao exalar todas as
impurezas e tensões do seu corpo-mente.

7. Aprecie esse banho de luz e vitalidade, desfrutando dessa
nova sensação de total renovação e clareza no seu ser.
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Exercício

Respiração diafragmática
ENERGIZANTE
A respiração é a maior fonte de paz, saúde, energia, sabedoria e
poder cocriacional que está disponível a todos os seres. Quanto
mais nos mantemos em estado de presença e conexão com a
respiração, melhor desfrutamos da benção que é a vida.
Mateus Dounis

1. Essa respiração trará um banho de oxigênio para as suas

células, revitalizando todo o seu ser com pura energia;
2. Vamos fazer essa respiração no tempo 4 : 16 : 8 : 2
dedicando, assim, mais tempo com os pulmões cheios;

3. Na posição que for confortável para você, esvazie
completamente o ar dos seus pulmões;

4. Mantendo o diafragma como protagonista, inspire
profundamente em 4 segundos;

5. Agora segure o ar por 16 segundos, mantendo um estado
interno de presença e concentração;

6. Se quiser potencializar os efeitos dessa etapa da

respiração, visualize seus glóbulos vermelhos cheios de
oxigênio, distribuindo para todo seu sistema esse ar fresco
e energizante, revigorando todas as suas células;
7. Agora exale lentamente em 8 segundos, liberando todo o
ar dos pulmões e sentindo a total purificação que esta
etapa da respiração proporciona;

8. Faça uma breve pausa de 2 segundos com os pulmões

esvaziados e em seguida inicie um novo fluxo respiratório;

9 Repita até realizar 8 ciclos completos e desfrute da

sensação de pura energia, a começar pela sua visão mais
aguçada e pela total integração corpo-mente.
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Há quanto tempo eu não
sentia o ar preencher
meus pulmões?
Foi exatamente essa pergunta que eu me fiz em 2013, quando descobri a
Biopsicologia e tomei consciência de todo esse conhecimento: há quanto
tempo eu não sentia o ar preencher meus pulmões?
Para que você nunca mais se esqueça desse hábito tão vital e precioso e
sabendo que lembrar, às vezes, pode ser algo desafiador, para facilitar a sua
jornada aproveite este momento para fazer essas três reflexões:
Quais são os momentos em que você
mais deseja se lembrar de respirar?
Como sua vida vai melhorar ao
se lembrar de respirar nesses momentos?
Quais medidas você vai adotar para lembrar de respirar durante
o seu dia-a-dia, inclusive nos momentos mais desafiadores?
Como a respiração pode mudar a sua vida? Experimente começar ao acordar,
agradecendo de coração e pulmões cheios por este presente que é respirar!
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Continue a respirar...
e a expandir o seu saber!
Se você deseja dominar de uma vez por todas a
arte da respiração, mesmo que considere que isso
seja algo muito difícil para você, participe do

e com apenas 7 a 12 minutos por dia, por meio de
áudios poderosos e práticas simples, restabeleça
o fluxo natural da sua respiração e faça dela e da
presença as melhores aliadas da sua vida!
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