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Hatha Yoga 



Bibliografia  

ü Capítulo Hatha Yoga 
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ü  Asanas e purificações  

ü Mudras e Bandhas (Dayse) 

ü  Pranayamas (Marcos Rojo) 

ü  Kriyas (João Vieira) 

ü Drstis 

ü Chakras 

ü Nadis 

ü  Kundalini 

ü  E outros termos.. 

  
 
 
 

Próximos encontros 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 
Sanscrito 

Vedanta 
Século 18 

1.600/700 a.c 

Katha  
Upanishada 
(1200 a.c) 

Shvetashvatara  
Upanishada 
(900 a.c) 

Yoga Sutra 
200 a.c/200 d.c 





Revisão - Origem do Yoga 

ü Mircea Eliade  
ü  Apaixonado pelo Xamanismo 
ü  Viveu com povos da Ásia Central 
ü  Tapaha - queima/sacríficio/

oferenda 
ü  Yoga se desenvolve a partir dos 

povos da Ásia Central. Faz 
paralelos com o que se encontra no 
norte da Índia. 
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ü  André Van Lyzebeth 
ü  Povos vedicos são arianos (nobre, 

superior) 
ü  Arianos como raça – Teoria Max 

Muller 
ü  Povo branco superior invade o povo 

negro inferior e traz cultura 
ü  Max Muller - Funcionário da 

Companhia Britânica das Índias 
ü  Sinete de argila e desenvolvimento 

das cidades do Vale do Indo 
ü  Os Vedas não foram escritos em 

dravidiano. 

Revisão - Origem do Yoga 
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ü David Frawley 
ü  Livro: Gods, sages and kings 
ü  Versão embrionária nos hinos 

vedicos 
ü  Subproduto da cultura vedica 
ü  Internalização do sacrifíco externo 
ü O vocabulário do Yoga sugere que 

a sua origem é vedica 
 

  

 

 

Revisão - Origem do Yoga 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 

Sanscrito 
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ü   Compostos em sânscrito 

ü   Vedas (Verdade - Conhecimento eterno revelado pelos antigos sábios) 
 
ü   O seus autores são chamados de Rishis (ouviam as vozes dos antepassados 

e enxergavam)/ Cantavam a revelação/ são os mantras (aquilo que faz 
pensar melhor/ interfere no pensamento). Posteriormente serão chamados 
de bramanes/Brahmanismo 

 
ü  Hinos revelados em forma de poesia – SOMA - extrair a essência espiritual – 

centenas de autores –famílias diferentes/ lugares diferentes 

ü  São quatro livros (Rig, Sama, Yajur, Atharva)/Principal é Rig Veda, o mais 
antigo (Não é um texto de conhecimento geral como se fala – não é 
enciclopédia do conhecimento humano) 

ü  RIG VEDA - Textos louvor a Deuses 
 
ü  Passado para o escrito apenas em 1362 d.c 

ü  Polêmica se os Vedas tiveram origem fora da Índia 
 
 
 
 

Os Vedas 



11 
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Upanishadas 

Significa “Sentar aos pés do mestre para ouvir seus ensinamentos”. 
Segundo Monier-Williams “ derrotar a ignorância através da revelação do 

conhecimento do supremo espírito” 
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ü  O yoga não nasce estruturado – resulta de um conjunto de 
reflexões 

ü  Contestação da figura do sacerdote bramane 
ü  Nascimento do Yoga 
ü  A verdadeira natureza do “EU” 
ü  Quem está por trás da mente e dos orgãos dos sentidos 
ü  Esse EU tem a mesma natureza de Brahman 
ü  Os recursos estão no próprio indivíduo 

Vedanta 
 Parte final dos Vedas/ Coleções compostas ao final e vinculadas aos livros 

principais/ O Yoga nasce no Vedanta 



 

 
 

 Mundaka Upanishad (1200 a.c) 
(vinculado ao atharva veda) 

•  Mundaka = carecas (seita dos carecas) – dois tipos de conhecimento – 
bom e ruim (um de Brahman, do coracão) e o segundo dos Vedas 
(escrituras) 
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Katha Upanishad  
(1.400-1.200 a.c) 

 “Quando os cinco sentidos e a mente estão parados, e a própria razão 
descansa em silêncio, então começa o caminho supremo. Esta firmeza 

calma dos sentidos chama-se Yoga. Mas deve-se estar atento, pois o Yoga 
vem e vai” 



 

 
 

 
Shvetashvatara Upanishad  

(900 a.c) 
 
 

यजु ेवां प ू नमोिभ व ोकएतुप वे सरूः।े  
व ुिव ेअमतृ प ु ा आ येधामािन िद ािन त ःु ॥ ५॥  

 
Eu me ajusto ao vosso  Brahma ancestral com saudações. (Que) o (meu) verso va ́ no 

caminho do Suri (sacrificador do Soma). (Que) todos os filhos do imortal escutem (meu 
verso), até mesmo aqueles que se estabeleceram nas mansões celestiais.  

 
अि य ािभम तेवायय ुािध त।े  

सोमो य ाितिर ते त स ायते मनः॥ ६॥  
 

Ali onde o fogo é aceso, ali onde o vento é controlado, ali onde o Soma é liberado com 
abundância, ali é onde nasce a mente.  

 
सिव ा सवन ेजषु त ेप ू म ।्  

य यो नकृणवसेनिहतेपतूम ि पत॥्७॥  
 

Pelo impulso de Savita, o Brahma ancestral deve ser satisfeito (atendido). Ali onde você 
faz (constrói) sua origem, nenhum mérito seu é desperdiçado.  



 

 
 

 
Gayatri mantra 

 
 
 

by Swami Sivananda 
 

"Om bhur bhuvah svah tat 
savitur varenyam; 

Bhargo devasya dheemahi dhiyo 
yo nah prachodayat. ” 

 



 

 
 

 
ि तं ा समं शरीरं दीि यािण मनसा सि व े य।  

ोडुपन ेतरते िव ान ् ोतािं स सवाि ण भयानकािन॥ ८॥  
 

Com os três (aspectos do eu) elevados (alinhados para o alto), tendo estabilizado o corpo 
da mesma maneira, tendo colocado os sentidos com a mente no coração, com a barca de 

Brahma o conhecedor podera ́ cruzar todas as correntezas mais aterrorizantes.  
 

ि तं = tris + ud + nam + ta (unnam = elevar-se) 
 

 ाणान ् पी हे सय ंु च े ः ीण ेाणे नािसकयो सीत।  
ा य ुिमववाहमनेंिव ानम्नोधारयतेा म ः॥९॥  

 
Tendo comprimido os (cinco) pranas aqui (neste corpo), aquele que tem o movimento 

integrado (a mente) é expirado pelas duas narinas, no prana enfraquecido (sutil). Como 
um cavalo rebelde atrelado a este veículo (nosso corpo), o conhecedor, atento, deve 

controlar a mente.  
 



 

 
 

 
समेशचुौशक रावि वा कािवव जतेश जला यािदिभः।  
मनोनकुूलेनतुच पुीडनेगहुािनवाता यणे योजयते॥् १०॥  

 
Em um local puro e nivelado desprovido de pedriscos, de fogo e areia, com som, água, 

assento e outras coisas agradáveis para a mente, mas que não impressione os olhos (para 
não chamar demais a atenção do yogui), em um refugio calmo (sem vento) e oculto, (o 

yogui) pode projetar (sua mente).  
 

िटकशशीनाम।्  
एतािन पािणपरुःसरािण यिभ ि करािणयोग॥े ११॥  

 
(As formas) de neblina, de fumaça, do Sol, do fogo e do vento, de vagalumes, de 

relâmpagos, de cristais e da Lua, estas aparências são os sinais preliminares que 
produzem a manifestação em Brahma no Yoga.  

 
पिृथ जे ोऽिनलखेसमि ुतेप ा के योगगण ुे व ृ ।े  

न त रोगो न जरा न म ृ ःु ा योगाि मय ंशरीरम॥् १२॥  
 

Naquele que está convertido na qualidade do yoga, manifestada na natureza quíntupla 
(dos elementos), terra, água, fogo, ar, e espaço, nem a doença, nem a velhice, nem a morte 

alcançam o seu corpo, feito do fogo do yoga,  
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Asanas nas Upanishadas 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 
Sanscrito 

Vedanta 
Século 18 

1.600/700 a.c 

Katha  
Upanishada 
(1200 a.c) 

Shvetashvatara  
Upanishada 
(900 a.c) 

Bhagavad 
Gita 

(700 a.c) 

Yoga Sutra 
200 a.c/200 d.c 



 

 
 

 

Bhagavad Gita 

ü  Tratado de Yoga (espiritualidade) 
ü  700 a.c * 
ü  18 capítulos 



 

 
 

 

Guerra de Kurukshetra 
ü  Guerra? Qual a necessidade 

da guerra? 
 
ü  Linguagem popular 
 
ü  Mahabarata 
 
ü  Acesso simples/profundidade 
 
ü  I m p o r t â n c i a  p a r a  o 

hinduísmo 

ü  Dharma/karma/Yoga 

ü  0 3  c a m i n h o s  – 
Jnana(conhecimento), Bhakti 
(devoção) e Karma (ação) 
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 Asana no Bhagavad Gita 
Capítulo 6 (6-15) 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 
Sanscrito 

Vedanta 
Século 18 

1.600/700 a.c 

Katha  
Upanishada 
(1200 a.c) 

Shvetashvatara  
Upanishada 
(900 a.c) 

Bhagavad 
Gita 

(700 a.c) 

Yoga Sutra 
200 a.c/200 d.c 

Tantrismo (início por volta do século 5 d.c) 

Tantrismo (5 d.c) 

Hatha Yoga 
Século 9/10 d.c 

Textos do Hatha Yoga 
Goraksha Shataka 
Hatha Pradipika 

Gheranda Samhita 
Shiva Samhita 
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ü  Polêmica atualmente no ocidente e mesmo no oriente 
ü  Associação equivocada com sexualidade 
ü  Não existe um evento que inaugure esse movimento 
ü  Tem expressão “popular”, particularizada e anteposta ao 

brahmanismo (que é generalista) 
ü  Influencia as religiões, jainismo, o budismo, o Yoga 
ü  Vários segmentos: arquitetura, literatura, escultura e outras 
ü  Inspiração : não é cultura 
ü  Vai influenciar o Hatha Yoga 

Tantra 
 ‘Movimento cultural” 



 

 
 

 

ü  Particularidade 
ü  Vedico faz para comunidade – pessoal/ família - personalizado 
ü  Ritualismo  

ü Matéria como manifestação vísivel do divino. O 
invisível é a manifestação subjetiva do divino. 
O universo é o corpo do divino 

ü  As pessoas da família assumem papel de sacerdotes para realizar os rituais 
ü Não despreza a natureza material (Corpo do divino). 

Não há fronteiras/impedimento entre corpo e espírito 
(tem a mesma natureza) 

ü  Dualidade Sexual – fugura feminina – diálogos entre Shiva e Parvati ,por 
exemplo. 

ü  Valorização da família/ hermetísmo/ segredo 

Tantra 
 Características principais 



A origem do  Hatha Yoga 
 
 

-   Shiva ensinava Yoga para Parvarti à beira do mar (em 
segredo). Um peixe escutou, aprendeu os ensinamentos 
e dele nasceu o sábio Matsyendra denominado “senhor 

dos peixes”. 
-  Goraksha foi seu discípulo e nasceu de uma mulher que 

não podia ter filhos, mas que graças a Matsyendra deu a 
luz. Goraksha foi responsável por difundir a seita Natha 

por toda a Índia. 

    
    

                                                                  



O Hatha Yoga 
Elementos: 
 

-  Seita dos Natha Yogins – 
reconhece Shiva como o senhor 
dos Yogins – shivaistas (séc. 7) 

-  Adinatha – Shiva 
-  Alguns textos apresentam-se 

como um diálogo entre Shiva e 
Parvati 

-  A palavra Hatha = “ha” (sol, prana, 
princípio masculino) + “tha”(Lua, 
apana, princípio feminino) 

-  Fogo gástrico = Princípio da 
medicina indiana/ cura 
enfermidades (metabolismo) 

-  Kundalini = aspecto energético = 
shakti (Tantra). Seu despertar 
contribui para absorção da mente 

 

    
    

                                                                  



O Hatha Yoga 
Elementos: 
 

-  Sushumna Nadi = o nadi central 
-  03 essenciais: Ida, pingala e sushumna (Shiva Samhita 

– 350.000/ Upanishads 72.000) 
-  Kundalini (representada por uma cobra enrolada três 

vezes e meia e descansando na base da coluna) 
-  Unmani – o estado onde a mente não se dispersa. 

“Estado de suspensão de todas as funções mentais (HP 
IV, 104-106) 
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Avisos - 29/07 
ü  Financeiro por e-mail : yogabahia@hotmail.com 
ü CD Audio Patanjali/ textos Katha/Hinos/Shvetashvatara 

Upanishad/Manduka 
ü Meditação/ áudio/ Kapalabhati/ Nadi shuddhi 
ü  Estágios 

 
 
 
  



O Hatha Pradipika 
Introdução: 
 
 
 

-   Conhecido com Hatha “Yoga” Pradipika 
-  “ a pequena lâmpada do Hatha Yoga”  
-   4 passos (asanas, pranayamas, mudras e 

nadanusandhana) 
-  Texto Kaivalyadhama (5 capítulos - problemas 

decorrentes da prática errada: dor no peito, cegueira, 
infecções no sangue etc...) 

-  Um dos mais importantes textos de hatha Yoga 
-  Autor: Svatmarama 
-  Comentarista: Brahmananda 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição 
(prathamopadeshah) 

Tratado sobre asanas 
 

( I – 1) 
 

Inclino-me ante o Todo Poderoso Shri Adinatha, que 
ensinou o Hatha Yoga Vidya ou ciência do Hatha Yoga, que 
é uma escada para o aspirante que busca ascender ao 
pico mais alto do Raja Yoga como êxito espiritual. 
 

( I – 2) 
 

Após ter rendido tributo ao Senhor Shiva e ao guru, o autor 
ensina a ciência do Hatha Yoga unicamente para obtenção 
do Raja Yoga. 
 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 4) 

 

Yogin Svatmarama chegou a conhecer a ciência do Hatha 
Yoga graças a Matsyendra, Goraksha e outros que a 

conheciam. 
 

 ( I – 11) 
 

Os yogins que desejam êxito no Hatha Yoga devem manter 
a ciência do HY estritamente secreta. É eficiente quando 

oculta. Revelada, não.  
 

( I – 12) 
 

O Yogin deve residir em um país justo, em que o governo 
seja bom e as esmolas sejam fáceis de serem 

conseguidas, para que ele esteja livre de preocupações; 
deve viver em uma choça ou cabana num lugar sem 

pedras , nem fogo, a quatro metros ao seu redor. 

 

    
    

                                                                  



 
( I – 13) 

 
A moradia deve ter uma pequena entrada, sem outras 
entradas, buracos ou poços; não deve ser nem muito alta 
nem muito baixa, com chão coberto por uma fina camada 
de esterco de vaca, limpa e livre de insetos. Deve haver 
um anteparo nela e um poço aos arredores, e deve ser 

rodeada por uma parede. 
 

 ( I – 14) 
 

Vivendo nesse tipo de moradia, livre de todas as 
preocupacões, deve-se estar ocupado somente no Yoga, 

da maneira aconselhada pelo guru. 
 

( I – 15) 
 

O Yoga torna-se ineficiente por seis motivos: comida 
excessiva, esforços excessivos, falar muito, austeridade 
exagerada, excesso de contato público e inconstância da 

mente. 

 
    
    

                                                                  



 
( I – 16) 

 

O Yoga é realizado com êxito quando se cumprem estes 
seis requisitos: entusiasmo, determinação, coragem, 

compreensão correta, fé no guru e abandono do contato 
público. 

 
 ( I – 17) 

 

Sendo os ásanas o primeiro componente do HY, serão 
apresentados em primeiro lugar. Os ásanas nos 

proporcionam quietude (tanto física quanto mental), 
liberam as enfermidades e dão flexibilidade aos 

membros. 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 19) - Swastikasana 

 

Significa “do cruzamento” ou “da cruz”. Com seus ramos 
dobrados para direita é swastika (símbolo auspicioso da 

ordem cósmica) 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 20) - Gomukhasana 

 

Forma da cabeça de uma vaca 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 21) – Virasana (herói) 

 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 22) – Kurmasana (tartaruga) 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 23) – Kukkutasana (galo) 

 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 24) – Uttanakurmasana 

(Tartaruga deitada) 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 25) – Akarsanadhanurasana ou Akarsadhanurasana 

(Arqueiro que estende o arco) 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 26) – Matsyendrasana (Matsyendra) 

 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 28) – Pashimotanasana 

 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 30) – Mayurásana (Pavão) 

 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 32) – Shavasana (cadáver) 

“ Deitado de costas no chão como um cadáver é 
shavasana, que evita o cansaço e dá repouso mental” 

 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) - Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 33) 

 

Oitenta e quatro asanas foram enumerados pelo Senhor 
Shiva. Descrevo agora os quatro mais importantes 

entre eles. 
 

 ( I – 34) 
 

Siddhasana, padmasana, simhasana e bhadrasana são 
estes quatro; o melhor deles é siddhasana, no qual 

deve se permanecer comodamente. 
 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) - Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 35)  

 
Siddhasana 

“cuja força abre as portas da salvação” 
 

(I – 37) 
 

Outros nomes:  
vajrasana, muktasana e guptasana 

 
(I – 39) 

 
Somente siddhasana purifica os 72 mil nadis, 

deveria ser praticado diariamente 
 

(I – 40) 
 

Que utilidade tem os outros muitos asanas 
para aqueles que dominam siddhasana? 

 
 
 
 

 

    
    

                                                                  

 
( I – 35) Siddhasana 

(sábio perfeito) 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) - Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 44)  

 
“destrói todas as enfermidades dos yogins” 

 
(I – 47) 

 
“não é conseguido por todos, só por alguns 

dotados” 
 
 
 
 

 

    
    

                                                                  

 
( I – 44) Padmasana 

 (Flor de lótus) 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 50) Simhasana 

 (Leão) 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) - Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 50) Bhadrasana 

 postura propícia ou benéfica 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 55) 

 

O Yogin avançado que aliviou sua fadiga ou cansaço por 
meio da prática de ásanas deve praticar a purificação 

das nadis e a manipulação do prana e mudras. 
 
  
 

Aquele que realiza os asanas corretamente deve sentir-se 
descansado e energizado. Caso contrário, a prática está 

errada e deve ser revista. 
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) - Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 64) 

 

Aquele que pratica o Yoga em todos os seus aspectos 
obtém êxito, sejam jovens, velho decrépitos, enfermos 

ou fracos. 
 

( I – 65) 
 

Êxito é obtido por aqueles que praticam. Como obter êxito 
sem praticar? O êxito no Yoga não é obtido pela simples 

leitura. 

( I – 66) 
 

Usar certo tipo de roupa e falar sobre Yoga não outorga 
êxito; somente a prática dá êxito. Essa é a incontestável 

verdade. 
  
 

 

    
    

                                                                  



Primeira lição - (prathamopadeshah) -Tratado sobre 
asanas 

 
( I – 67) 

 

Ásanas, vários kumbhakas e os eficazes mudras devem 
ser praticados até obter-se o fruto, ou seja, o Raja Yoga.  

 

 

    
    

                                                                  



Asanas em textos do Hatha Yoga 
 

-  Comentários de vyasa (séc VI) – 11 
-  Hatha Pradipika (1350 d.c) – 15 
-  Gheranda Samhita (1650 d.c) – 32 
-  Shiva Samhita (1725 d.c) – 04 
-  Goraksha Shataka -02 
 

 

    
    

                                                                  





Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas Upanishadas 

Bhagavad Gita 

Yoga Sutra de Patanjali 

Textos do Hatha Yoga 

3400/1400 a.c 1600/900 a.c 700 a.c 500 a.c/200 d.c 1000 -1800 Textos  
modernos 
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