
 
Rua Maria Figueiredo, 189 - Tel.3283-0884 - premayoga.com.br 

 

SEQUÊNCIA DE HATHA YOGA OUTUBRO/2018 
 

PRÓXIMOS EVENTOS/CURSOS NO PREMA: 

 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM YOGA PARA CRIANÇAS 

Preparatório - Dia 6 de outubro - sábado - das 14h às 17h 

Módulo 1 - Dia 20 de outubro - sábado - das 13h às 19h 

Módulo 2 - Dia 27 de outubro - sábado - das 13h às 20h 

Com Ana Maria Gonzalez 

 

YOGATERAPIA NOVEMBRO 

TURMA I: Dias 6, 13,e 27 - terça-feira - das 12h45 às 13h45 

TURMA II: Dias 9, 23 e 30 - sexta-feira - das 18h30 às 19h30 

Tema do mês: YOGA PARA NERVOSOS 

Baseado no livro do Professor Hermógenes 

 

AULA DE INTRODUÇÃO AO ASHTANGA VINYASA YOGA 

Dia 10 de novembro – sábado - das 9h30 às 12h 

Com Tereza Cristina Amorim 

 

 
 
 

1. NADI-SODHANA PRANAYAMA (Respiração Nadi Sodhana) 
Prana significa energia vital, e Yama significa controle. Nadi significa canal de energia e Sodhana, 

purificação.  
A energia vital ou Prana entra em nós a partir da respiração através de dois Nadis (canais de energia) 

importantes, que são Ida e Pingala, que partem respectivamente das narinas esquerda e direita, ligando 
as narinas com a base da coluna. Ida representa a energia feminina e Pingala a energia masculina.  

O Nadi-Sodhana é um exercício respiratório através do qual controlamos e ativamos a energia vital 
a partir da purificação desses dois Nadis.    

Esse exercício abastece o corpo com um fornecimento extra de oxigênio, provendo um estado de 
calma e bem estar interno, melhorando a concentração e aumentando a vitalidade. Por promover a 
harmonização de Ida e Pingala, este Pranayama  pode ser utilizado como preparação para levar a estados 
de meditação mais profundos. 

Utilizando o Mudra, isto é, gesto das mãos, chamado Vishnu Mudra (ver foto abaixo), em sua mão 
direita, tampe sua narina direita com o polegar e inspire através da narina esquerda até preencher por 
completo seus pulmões. Em seguida, tampe a narina esquerda com o dedo anular e expire através da 
narina direita até esvaziar completamente seus pulmões. Inspire profundamente através da narina direita. 

Tampando a narina direita com o polegar, solte o ar através da narina esquerda concluindo o primeiro 
ciclo do seu Pranayama. 



Ao inspirar novamente através da narina esquerda, você inicia um novo ciclo do Nadi-Sodhana e, 
assim sucessivamente, até a última expiração pela narina esquerda, fechando o último ciclo do exercício 
respiratório.  

 Durante toda a execução do Nadi-Sodhana Pranayama respire de maneira tranquila e longa, 
mantendo a coluna ereta e o peito aberto. A respiração deve ser silenciosa, ocorrendo de forma suave e 
prazerosa.  

                                                                                                                         
         Vishnu  Mudra                            Fechamos a narina                Fechamos a narina                        

          Mudra utilizado na prática                          direita com o polegar direito       esquerda com o anular direito 

 
                 

2. VIRABHADRASANA III  (Postura do Herói III) 
Virabhadra = herói / Asana = postura 
Partindo de Tadasana (Postura da Montanha, isto é, em pé com pernas e pés unidos), inspire e traga 

as mãos à cintura. Na expiração desça o tronco, deixando-o paralelo ao chão 90 graus, ao mesmo tempo 
em que você eleva a perna direita. Tronco e perna elevada devem estar paralelos ao chão (foto 1). Inspire 
profundamente e traga os braços abertos e esticados lateralmente (foto 2). Estabilize a respiração lenta 
e profunda para manter-se em equilíbrio e estique os braços para frente (foto Postura Completa). 
Permaneça de 5 a 10 segundos e repita elevando agora a perna esquerda. 

Como efeitos, desenvolvemos harmonia, equilíbrio e concentração. Ótimo para alongar e fortalecer 
quadris, costas, joelhos, pernas e braços. Modela as pernas e melhora a postura. Aumenta o vigor, a 
força e a resistência.                            

                                           
 Foto 1: com as mãos nos quadris              Foto 2 : com os braços                     Postura Completa   
                        esticados lateralmente 

 
 
3. PARIVRITTA PARSVAKONASANA (Postura do Ângulo Lateral com Torção)  
Parivritta  = torção / Parsva  = lateral / Kona  = ângulo / Asana  = postura     
Para entrar na postura, separe bem os pés e gire o pé direito 90 graus e o esquerdo cerca de 60 

graus para fora. Certifique-se de que o joelho direito está totalmente apontado para o pé direito. Mantenha 
ambas as pernas e glúteos contraídos. Lentamente, comece a dobrar a perna direita até que a coxa esteja 
paralela ao chão. Gire o tronco e o quadril esquerdos para a direita até levar o braço esquerdo por cima 
da perna direita. Repouse a axila esquerda na parte externa do joelho direito, e coloque a palma da mão 
esquerda no chão ou em um bloco na parte externa do pé direito. Traga o braço direito esticado na linha 
da orelha direita até que haja uma linha reta desde o pé de trás até o braço. Leve o olhar para esse braço 
e relaxe a nuca. Esta  postura é intensamente benéfica para os órgãos abdominais, melhorando a 
digestão e a eliminação, e oferece um grande alongamento e massageamento para a coluna e a 
musculatura vertebral. O aumento da circulação sanguínea na região do abdômen e nas costas traz 
vitalidade e rejuvenescimento a estas partes do corpo, além da concentração e a força de vontade interna, 
que são trabalhadas e aguçadas. 



                                         
 Postura vista pelas costas                               Postura vista pela frente                   Preparatória 
                                                                                                                                       com as palmas das mãos unidas 
 
 

4. PRASARITA PADOTTANASANA (Postura da extensão intensa das pernas) 
Prasarita  =  expandido / Pada =  pés / Uttana =  intenso 
A partir de Tadasana  (Postura da Montanha – passo 1), afaste bem as pernas e abra os braços 

lateralmente (passo 2). Posicione os pés paralelos e, se possível, logo abaixo da linha dos pulsos. Traga 
as mãos na cintura. Mantendo as pernas ativas, exale e desça o tronco à frente posicionando as mãos 
no chão na mesma linha dos ombros (passo 3). Respire profundamente algumas vezes, alongando o 
tronco e a coluna à frente e, ao expirar, desça a cabeça na direção do chão (foto Postura Completa). 

Como benefícios, temos o fortalecimento dos pés e pernas, além do alongamento do tronco, coluna, 
costas, quadris e pernas. Também um maior fluxo de sangue flui através do tronco e em direção à cabeça, 
trazendo energia e revitalizando estas regiões. 
 

                
    Passo 1: Tadasana                   Passo 2          Passo 3: (alongando o     Postura Completa  
   (Postura da Montanha)                             tronco e a coluna à frente) 
 
 
 

5. CHATURANGA DANDASANA (Postura do Bastão com apoio em quatro membros)        
Chatur = quatro / Anga = membros / Danda = bastão / Asana = postura 
Os quatro membros que apóiam o corpo nessa postura são os pés e as mãos. O corpo se mantém 

firme como um bastão. Pode-se entrar na postura a partir da Postura da Prancha, com as pernas bem 
esticadas na largura dos quadris, dedos dos pés pressionando o chão, braços esticados, com as mãos 
separadas na direção dos ombros e palmas das mãos pressionando o chão. Flexione os braços, 
mantendo as pernas esticadas e desça o tronco e as pernas uniformemente, deixando-os paralelos ao 
chão e a poucos centímetros de tocá-lo. Há uma tendência nessa postura do cóccix se erguer na direção 
do teto. Mantenha-o no lugar, levando o osso púbico na direção do umbigo, não deixe os cotovelos se 
abrirem e mantenha-os colados ao tronco, abra o peito, evitando que os ombros se curvem à medida que 
se desce o corpo em direção ao chão.  

Como beneficios, temos o fortalecimento dos braços e punhos e a tonificação do abdômen.  
A concentração, a auto confiança e a força de vontade também são beneficiados.  
 

                    
       Postura da Prancha              Chaturanga Dandasana  Preparatória (com o uso do bloco 
           sob os quadris)    

 



6. EKA PADA RAJAKAPOTASANA (Postura da Pomba Real) 
Eka = um / Pada = perna / Raja = rei / Kapota = pomba / Asana = postura 
Para a execução desta postura traga a perna direita dobrada à frente ao lado da mão esquerda e, na 

medida do possível, repouse o joelho direito próximo à mão direita. Se necessário, coloque o pé direito 
mais perto da virilha esquerda para que seja possível sentar-se, deixando a perna esquerda ativada e 
estendida para trás na linha do quadril esquerdo, ligeiramente voltada para dentro, pressionando o peito 
do pé no chão. Aos alunos que tiverem dificuldade em descer o quadril direito ao chão, recomenda-se o 
uso de um cobertor ou do almofadão para dar mais apoio. 

A posição dos braços pode ser variada e deve ajudar na abertura do peito e no equilíbrio durante a 
permanência. 

Como benefícios, temos o alongamento das coxas, virilhas e abdômen, além da estimulação dos 
órgãos abdominais e da abertura do peito e dos ombros, o que auxilia muito a correção postural.   

 

                                                                              
                                                          Postura completa                 
 

 

7. SARVANGASANA 
(Postura da vela ou Postura do corpo todo sobre os ombros) 
Sarvanga  = todo / Asana  = postura  
Esta postura, como todas as posturas invertidas, tem um efeito fantástico de renovação e ativação 

energética do corpo, além de contribuir muito para o bom funcionamento do metabolismo em geral. Devido 
ao ângulo que é criado no queixo, o suprimento de sangue é sensivelmente aumentado no pescoço, 
contribuindo para o bom funcionamento das glândulas tireóide e paratireóide que, por sua vez, regulam 
o funcionamento de outros órgãos do corpo. O fato de o corpo estar invertido faz com que o sangue 
venoso flua para o coração sem qualquer esforço, impulsionado pela força da gravidade, que também 
contribui para uma boa circulação do sangue arterial para o queixo e o peito. Em virtude disso, as pessoas 
que sofrem de falta de ar, palpitações, asma, bronquites e problemas na garganta obtêm alivio. Como a 
cabeça fica firme nesta posição e o sangue é regulado pelo ângulo no pescoço, o sistema nervoso é 
acalmado, o que alivia problemas de stress, insônia e ansiedade. 

 

 
Postura completa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. MATSYASANA (Postura do Peixe) 
Matsya: Peixe / Asana: Postura  
Matsya (Peixe) é a primeira encarnação do Deus Vishnu (o Deus mantenedor do Universo), que 

encarna na forma de um peixe com a missão de salvar Manu (o detentor do conhecimento), do grande 
dilúvio. 

Nesta postura mantemos as pernas esticadas e pés bem ativados, com as coxas e glúteos contraídos 
e os pés flexionados ou esticados à frente. Empurrando o chão com as mãos, antebraços e cotovelos, 
erguemos bem o tronco abrindo o peito na direção do teto e soltando a cabeça para trás. Caminhamos 
então com os braços na direção dos pés até que o topo da cabeça toque o chão, formando assim um 
arco com o tronco. Os ombros devem permanecer relaxados.  

Como efeitos, temos o fortalecimento da musculatura das costas, corrigindo má postura e ombros 
fechados, estimulamos a abertura do peito, massageamos a garganta e a glândula tiróide, expandimos a 
respiração, e flexibilizamos a região pélvica. 

 

                          
                     Variação I                                                               Variação II 

 


