
Yogui introduz no mundo empresarial 
a visão de uma ciência surgida há mais de 5.000 anos

Nascido na Índia, em uma família yóguica tradicional, Jivan Vismay , 37, possui no sangue a sabedoria que 
pode ajudar muitos executivos a eliminar o estresse em sua vida.

Ele afirma que todas as emoções aflitivas, depressão, ansiedade e excesso de preocupações são causados 
pela falta de energia que necessitamos em nossa vida cotidiana. O estresse não é nada mais que rejeitar a 
realidade que cada um vive, e essa rejeição gera um gasto diário de energia, desnecessariamente. “Falta 
energia porque as pessoas não são capazes de reconhecer o que é necessidade e o que é desejo”, 
aprofunda.

Segundo ele, quando aumenta nossa energia, automaticamente aumenta a capacidade de compreensão, de 
relaxamento, melhora nosso estado de ânimo e ação.

A yoga é uma ciência milenar que ensina através da experiência. As técnicas utilizadas permitem 
compreender o funcionamento da própria mente, e assim estar alerta para evitar cair em suas armadilhas. 
“A yoga não é só posturas e respirações.  É preciso utilizar a inteligência no dia-a-dia”, enfatiza. 

Sábios do oriente já diziam que, o que a medicina moderna vem tentando desvendar com bilhões de 
investimentos em  pesquisas, os antigos cientistas yóguicos (denominados Rishis) já registraram há milhares 
de anos na Índia. Só que essa sabedoria não é acessível a qualquer pessoa, quer dizer, é acessível, mas 
poucas pessoas possuem a capacidade de transmití-la.  

Algumas empresas já despertaram para a importância de cuidar da saúde mental de seus executivos, mas 
ainda focam em técnicas de motivação, que não ensinam ao executivo como não gerar o estresse. “As 
técnicas de Shri Vivek Yoga desenvolvem a inteligência para identificar a causa das insatisfações e eliminar o 
foco do desperdício da energia”, explica.

Com experiência no mundo empresarial (ele é licenciado em Física e Matemática e pós-graduado em 
Gestão de Empresas), Vismay ensina aos executivos como agir e relaxar ao mesmo tempo. “Em meu 
consultório em Barcelona tenho muitos casos de executivos que chegam estressados, dizendo que a culpa 
é do trabalho e o primeiro que eles querem fazer é mudar de emprego. No início lhes custa 
compreender que o problema não é o trabalho, mas a forma como eles se relacionam com ele e suas 
aspirações profissionais. Nos cursos que dou, caem as máscaras. Os executivos deixam de atuar para 
serem eles mesmos. Assim, vão compreendendo o que é necessidade”, testemunha.  

“O estresse é um hábito incorporado no estilo de vida das pessoas e precisa ser trabalhado desde a raiz 
do problema”, enfatiza. Para isso, diz que não é preciso se tornar um yogui e que não há nenhum 
misticismo por detrás. “Basta que as empresas utilizem programas multidimensionais, que integrem 
equilíbrio pessoal e profissional. Quando se consegue esse equilíbrio, vem a energia para realizarmos tudo 
o que necessitamos para ser felizes e viver realmente uma vida mais viva”, conclui. 

Jivan Vismay é Mestre Yogui (Shri Vivek Yoga, Meditação, Ayurveda, Reiki, Tantra, Vastu, Renovação da Memória 
Celular). Embaixador da Sabedoria Yóguica na Espanha, onde vive há 13 anos, é criador do Programa Psychic 
Stress Management, voltado para empresários, executivos e estudantes de MBA. Atualmente dirige o Centro Shri 
Vivek Yoga em Barcelona, ministra palestras e treinamentos de Gestão de Stress e é responsável pela la formação 
de Coaches de Shri Vivek Yoga no mundo ocidental.
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