


HATHA YOGA 

 

HA – sol e princípio masculino. 

THA – lua e princípio feminino. 

 

O sistema propõe trabalhar com os dois 

aspectos do indivíduo. 



HATHA YOGA 

 

 Não há Hatha sem Raja e não há Raja 

sem Hatha Yoga. 

 

 O Hatha Yoga é uma técnica para se 

atingir o Raja Yoga (estado da mente). 



HATHA YOGA 

 Deve-se praticar yoga em um país 

próspero, onde se obtenham facilmente 

esmolas, com um governante justo, 

onde não haja moléstias. Deve-se 

construir uma cabana num lugar seguro 

e isolado 
 

G.S. V-5 



HATHA YOGA 

 O Yoga é para todas as castas, para 

homens e mulheres e não há nada 

melhor para o apaziguamento do 

espírito e libertação da lei do Karma. 

 
Yoga Cintamani 



HATHA YOGA 

O Yoga torna-se ineficiente para os que: 

 

 Comem excessivamente, 

 Fazem esforço demasiado, 

 Falam muito, 

 Austeridade exagerada (banho gelado pela manhã, comer só 

uma vez por dia, longas peregrinações) 

 Excesso de contato público, 

 Inconstância da mente.    



HATHA YOGA 

 

 “Não há prisão maior do que maya 

(ilusão); não há inimigo pior do que o 

egoísmo e não há poder maior do que 

a disciplina do yoga.” 



HATHA YOGA 

 

 “Assim como devemos primeiro 

aprender o alfabeto para podermos ler 

os textos sagrados, também devemos 

dominar gradativamente as técnicas do 

yoga para obter o conhecimento da 

Realidade”. 



HATHA YOGA 

 

 “O nosso corpo é como uma vasilha de 

barro crua, que ao ser colocada na 

água se desintegra. Por isso, nós 

devemos nos submeter ao fogo do 

yoga para nos fortalecermos e nos 

purificarmos”. 



HATHA YOGA 

 Sendo os asanas o primeiro 

componente do Hatha Yoga, serão 

apresentados em primeiro lugar. Os 

asanas proporcionam quietude (física e 

mental) evitam as  enfermidades e dão 

flexibilidades aos membros.  

 
(H.P.  I -17) 



HATHA YOGA 

 “Depois de conhecer adequadamente os 

asanas, o yogui com seus sentidos sob 

controle e com uma dieta moderada e 

agradável, deve praticar o pranayama 

conforme a indicação do Guru.”  
 

H.P. – II - 1 

 



HATHA YOGA 

 Quando a respiração é instável, tudo é 

instável, mas quando a respiração se 

estabiliza e o yogin permanece imóvel, 

chega ao Samadhi. 

 

Gr.- 39 

 



Hatha Yoga 

Hatha Pradipika  

 Asanas, Pranayamas, Mudras, Samadhi. 

 Conceitos da medicina ayurvédica e sua 

relação com hatha yoga. 

 

 Gheranda Samhita 

 Kriyas, asanas, mudras, pratyahara, prana-

yama, dhyana, samadhi. 

 

 

 



Hatha Yoga 

Hatha Pradipika  

 Asanas – prepara o corpo. 

 Pranayamas – purifica os NADIS. 

 Mudras – canalizam a energia. 

 Bandhas – fazem com que a energia ascenda. 

 Nadanusandhana – praticar a concentração na 

experiência interna.  

 

 

 



Hatha Yoga 

Goraksa Shataka   
 A meta da vida humana é a auto-realização. 

 O objetivo de toda a prática de Yoga é o controle da 

mente. 

 O controle do Prana é a chave para se conseguir o 

controle da mente. 

 Os mudras apresentados são: Nabho; Mula; 

Uddiyana; Jalandhara; Maha e Khecari. 

 

 

 



Hatha Yoga 

PRANA 
 Deriva da raiz AN que significa respirar. 

 

 É o impulso que produz a inspiração e a expiração. 

 

 É um impulso nervoso ou sensação que passa pelo 
corpo. 

 

 É a força vital (Uppanishads).   

 

 

 



Hatha Yoga 

NADIS 

 

   São todos os tipos de passagem dentro do 

corpo (Hatha Pradipika e Gheranda Samhita). 

 



Mudras 

 

 Mudra significa postura, atitude, um 

estado entre asana e pranayama, são 

mais sutis do que os asanas. 

 

Yoga Kosa  



Mudras 

 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 

 

 Mudra é um arranjo particular na 

contração dos músculos. 

 
Swami Kuvalayananda 



Mudras 

 A prática dos Mudras dá a sensação de 

bem estar e felicidade. 

               Mud = ser feliz 

               Ra = dar 

 Esta é uma indicação de que os 

mudras dão grande importância aos 

sentidos. 

Prof. Gharote  



Mudras 

 Mudra é um selo ou marca que 

autentica. Quando são empregadas 

na prática de pranayama são 

denominadas bandhas. 

 
H.P. 



Mudras 

 O sistema de mudras cobre todos os 
aspectos do yoga. Pelos mudras passa-se 
do aspecto grosseiro ao mais sutil. 

 

 Os mudras utilizados na prática de 
pranayama canalizam o prana para uma 
determinada direção e são denominados 
bandhas . 

 
G.S. 

 



Mudras 

 

 É uma ação voluntária, uma contração 

neuromuscular ou postura em que o 

prana é controlado e direcionado a um 

canal específico.  

 

 Significa: lacrar, selo, gesto, simbolo 



 

Mudras - Bandhas 

 É um sub grupo dos mudras, usados na 

pausa da respiração. 

 

 Direciona ao correntes de energia para 

uma região específica. 

 

 Significa: fechar, unir, atar, ligar 

 



Mudras 

 Hatha Pradipika – As mudras previnem a velhice e a 
morte, e outorgam os oito poderes sobrenaturais 
(sidhis) 

 

1. Anima: tornar-se pequeno 

2. Laguima: tornar-se leve 

3. Prapti:chegar em todos os lugares. 

4. Prakamyam: executar qualquer desejo 

5. Mahima: tornar-se muito grande 

6. Isitvam: ter soberania sobre tudo 

7. Vashitvam: ter controle sobre tudo 

8. Kamavasayita: auto controle 



Mudras 

 

  “Não se deve comentar nem as 

praticas, nem os poderes que se obtêm, 

não faz sentido comentar experiências 

espirituais que são individuais.” 



Mudras  

 Hatha Pradipika 

 Propósito: Despertar kundalini. 

 

 O texto considera o kundalini como 

apoio de todas as praticas de yoga para 

despertar a consciência adormecida no 

homem e abrir o caminho espiritual. 



Os 10 Mudras 

 Maha-mudra 

 Maha-bandha 

 Maha-vedha 

 Khecari 

 Uddiyana 

 Mulabandha 

 Jalandhara 

 Viparita Karani 

 Vajroli 

 Shakticalani 

 



Mudras 

 Gueranda Samhita 

 

 Propósito: Dar estabilidade, equilibrio. 

 

 É o texto que apresenta o maior 

numero de mudras (25). 

 



Mudras 

 Além dos 10 mudras apresentados no 
Hatha Pradipika: 

 

 Yoni, Nabho, Tadagi, Manduki, 
Sambhavi, Asvini, Pasini, Kaki, 
Matangini, Bhujangini 

 

 5 dharanas 

 



5 Dharanas 

 Meditar no elemento terra, recitando a silaba lAM 

 

 Meditar no elemento água recitando a silaba VAM 

 

 Meditar no elemento fogo recitando a silaba RAM 

 

 Meditar no elemento ar recitando a silaba YAM 

 

 Meditar no elemento água do mar, silaba HA 



Mudras 

 Os mudras são praticados para 

estimular uma área do corpo, pela 

contração muscular voluntária. 

 

 Gerando correntes de energia que 

sobem pela coluna e podem diminuir a 

atividade da mente. 



Mudras 

 

 Reduzindo a tensão neuro-muscular, há 

um maior relaxamento psico-físico, 

levando o sistema cardio-respiratório ao 

mínimo esforço 



Semelhanças entre mudras e bandhas 

 Longa pratica nos asanas, pranayamas, kryas; 

 Saúde física se quer seguir o caminho 

espiritual; 

 Praticar de estomago vazio; 

 Contração voluntaria de uma região 

específica; 

 A contração deve ser mantida; 

 Ativam centros energéticos; 

 Aumentam percepção interna. 



Diferença entre Mudras e Bandhas 

 Bandhas usados nos pranayamas 

 Bandha a respiração é presa; mudra a 

respiração é livre 

 Mudra só uma de cada vez 

 O efeito dos bandhas são percebidos 

imediatamente, os mudras tem ação 

mais demorada 



Fisiologia dos Mudras e Bandhas 

 

 Os dois são definidos como contração 

neuro muscular, mantida por algum 

tempo, para intensificar a ação dos 

asanas e pranayamas. 



Fisiologia dos Mudras e Bandhas 

 

 Nos mudras a percepção da respiração 

e das contrações permitem que o 

praticante perceba sensações na área 

que esta sendo estimulada. 



Fisiologia dos mudras e bandhas 

 

 A pratica dos bandhas ajuda a cortar a 

conexão com o mundo externo, há uma 

conscientização da suspeção da 

respiração, contribuindo para a 

estabilidade da mente. 



Fisiologia dos mudras e bandhas 

 

 Proprioceptores e visceroceptores são 

estimulados com as contrações, levando 

a atenção do praticante para essas 

áreas. 



Fisiologia dos mudras e bandhas 

 

 Os estímulos gerados com a pratica 

aumentam os impulsos nervosos, que 

são mandados para o cérebro e voltam 

como novas sensações. 

 



 

 

FIM 


