
Mudras 

l  Mudra significa postura, atitude, um 
estado entre asana e pranayama, são 
mais sutis do que os asanas. 

 
Yoga Kosa  



Mudras 

l  Mudra é a atitude do corpo e da mente 
que o yogue avançado adota quando 
está em busca de uma experiência 
espiritual. 

Swami Digambarji 



Mudras 

l  Mudra é um arranjo particular na 
contração dos músculos. 

Swami Kuvalayananda 



Mudras 
l  A prática dos Mudras dá a sensação de 

bem estar e felicidade. 
               Mud = ser feliz 
               Ra = dar 
l  Esta é uma indicação de que os 

mudras dão grande importância aos 
sentidos. 

Prof. Gharote  



Mudras 
l  Os mudras são praticados para 

estimular uma área do corpo, pela 
contração muscular voluntária. 

 
l  Gerando correntes de energia que 

sobem pela coluna e podem diminuir a 
atividade da mente. 



Mudras 

l  Mudra é um selo ou marca que 
autentica. Quando são empregadas na 
p r á t i c a  d e p r a n a y a m a s ã o 
denominadas bandhas. 

H.P. 



Mudras 

l  Todo bandha é um mudra mas nem 
todo mudra é bandha. 



Revisão Mudras e Bandhas e 
pranayama 

l  Mudras – Hatha Yoga 
l  Goraksha Shataka 
l  Hatha Pradipika * 
l  Gheranda Samhita * 



Revisão Mudras e Bandhas e 
pranayama 

l  Goraksha Shataka – Pratyahara 
l  Hatha Pradipika *- mudras 
l  Gheranda Samhita * - mudras 



Hatha Pradipika (4 partes) 

l  asanas – pranayama – mudras – 
nadanudandhana 

10 mudras 



Gheranda Samhita (7 partes) 

l  Sat Karmas – asana – mudra e dharana 
– pranayama – pratyahara – dhyana – 
samadhi  

10 mudras e 5 
dharanas 



Os 10 Mudras do HP 
l  Maha-mudra 
l  Maha-bandha 
l  Maha-vedha 
l  Khecari 
l  Uddiyana 

l  Mulabandha 
l  Jalandhara 
l  Viparita Karani 
l  Vajroli 
l  Shakticalani 



Os 10 Mudras do Gs 
l  Yoni 
l  Nabho 
l  Tadagi 
l  Manduki 
l  Sambhavi 

l  Asvini 
l  Pasini 
l  Kaki 
l  Matangini 
l  Bhujangini 



5 Dharanas do Gs 
l  Meditar no elemento terra, recitando a silaba lAM 

l  Meditar no elemento água recitando a silaba VAM 

l  Meditar no elemento fogo recitando a silaba RAM 

l  Meditar no elemento ar recitando a silaba YAM 

l  Meditar no elemento água do mar, silaba HA 



Os 10 Mudras do HP 
l  Maha-mudra 
l  Maha-bandha 
l  Maha-vedha 
l  Khecari 
l  Uddiyana 

l  Mulabandha 
l  Jalandhara 
l  Viparita Karani 
l  Vajroli 
l  Shakticalani 



Os 8 Mudras que 
usamos do HP 

1.  Jalandhara 
2.  Uddiyana 
3.  Mula bandha 
4.  Maha Bandha (1 + 3) 
5.  Maha Vedha (1 + 2 + 3) 
6.  Maha Mudra 
7.  Shakticalani 
8.  Viparita Karani 



Os 8 Mudras que 
usamos do HP 

6.Maha Mudra 
7.Shakticalani 
8.Viparita Karani 



Os 8 Mudras que 
usamos do HP 

6.Maha Mudra 
 
 
 

7.Shakticalani 8.Viparita 
Karani JALANDHARA + ASVINI 

 



Revisão pranayama 

l  Nada excita tanto como a sensação de 
“falta de ar” 

l  Adequação do ritmo 
l  Uso de intervalos 
 
 


