HATHA YOGA:
uma visão elementar
Antônio José Botelho

Técnicas e
Ferramentas
Básicas

• Posturas
• Relaxamento
• Respiratórios
• Concentração

Benefícios Gerais [2005; p. 178]
1.
2.
3.
4.

Melhora a flexibilidade músculo-esquelético
Melhora a resistência do organismo ao cansaço
Melhora a eficiência cárdio-respiratória
Melhora o funcionamento das glândulas endócrinas, do
sistema gastro-intestinal e do sistema imunológico
5. Melhora o sono
6. Melhora a consciência somática, da atenção, da memória,
do aprendizado e do estado de espírito
7. Molda o corpomente para o caminho espiritual do Yoga

YOGASUTRAS DE PATANJALI: sutras 1.2; 2.46; 3.55; 4.34
[2006; pp. 223/264/295/312]
“Yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a
um objeto e sustentar essa direção sem quaisquer distração”
“Postura deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento”
“Liberdade é a situação em que a mente tem
completa identidade com o Percebedor”
“Quando o propósito mais elevado da vida é alcançado, as três
qualidades básicas não provocam reações na mente. Isto é liberdade.
Em outras palavras, o Percebedor não é mais colorido pela mente”

Saudação ao Sol [2009; p. 163/164]
Benefícios
1.
2.

3.
4.

Fortalece as costas
Ajuda no equilíbrio do
metabolismo
Estimula e equilibra os sistemas
do corpo, incluindo o
reprodutivo, circulatório,
respiratório e digestivo
Proporciona a possibilidade da
respiração ocorrer
profundamente e de forma
ritmada, levando sangue
oxigenado ao cérebro

Contraindicações

1.

2.
3.

Não deve ser praticado por
pessoas que sofrem de pressão
alta, doenças coronárias ou por
aqueles que tenham dito um
enfarto
Deve também ser evitado no
caso de hérnia ou tuberculose
intestinal
Há restrições para pessoas com
problemas nas costas, hérnia de
disco e ciática

Postura da Árvore [2008; pp. 176/177]
Efeitos terapêuticos: Consume a gordura
abdominal. Vitaliza os órgãos digestivos e
os rins. Vitaliza a articulação coxo-femural

Efeitos psíquicos: Promove o equilíbrio
emocional e mental. Desenvolve o
controle do sistema nervoso. Induz o
sentimento de auto expansão e de paz

Benefícios: Expande o tórax. Alivia o enrijecimento dos
ombros e das costas. Tonifica os tornozelos e os joelhos. Cura
o enrijecimento do pescoço. Reduz a gordura em torno dos
quadris. Modela e reforça os músculos das pernas. Dá
elasticidade às pernas e músculos das costas. Tonifica os
órgãos abdominais

Postura do Guerreiro
[2016; p. 77]
Contraindicação: Todas as posturas de pé
são forçadas, em particular estas. Não
devem ser tentadas por pessoas com
coração fraco. Mesmo as pessoas
medianamente fortes não devem ficar
muito tempo nestas posturas

Postura da
Cabeça no
Joelho [2016; pp.
158/159]

Benefícios
1. Tonifica o fígado e o
baço, ajudando a
digestão
2. Ativa os rins
3. Beneficia a próstata
4. Recomendada para
febrícula

POSTURA DA PINÇA
[2009; p. 224]

BENEFÍCIOS
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Alonga os músculos na parte posterior dos
joelhos e pernas
Aumenta a flexibilidade das articulações
dos quadris
Tonifica e massageia toda a região pélvica
e abdominal, incluindo o fígado, o
pâncreas, o baço, os rins e as glândulas
adrenais
Remove o excesso de peso nesta região
Ajuda a aliviar desordens do sistema
urogenital
Estimula a circulação nos nervos e
músculos da coluna

CONTRAINDICAÇÕES
:
Pessoas que sofrem de hérnia de disco ou ciática
não devem praticar esta postura

Benefícios
1. Tonifica os nervos da coluna combatendo o
envelhecimento precoce
2. Flexibiliza a musculatura das costas
3. Alivia lombalgia e espasmos musculares
4. Massageia os órgãos abdominais, aliviando
problemas digestivos
5. Regula as funções do fígado, pâncreas e rins

É uma das
posturas mais
benéficas

Efeitos psicológicos:
aumenta o sentido
de equilíbrio, de
autoconfiança e de
segurança;
desenvolve o poder
da vontade e a
alegria interior

Contraindicações
1. Pessoas que sofrem de úlcera péptica, hérnia
ou hipertireoidismo podem praticar sob
supervisão
2. Pessoas com ciática ou hérnia de disco não
devem praticar

Postura da
Torção

[2008; p. 175] [2009; p. 248]

Efeitos terapêuticos: promove
irrigação sanguínea na musculatura
das costas; restaura a flexibilidade da
coluna; alivia as dores nas costas;
beneficia os 31 pares de nervos
raquidianos que saem pelos espaços
invertebrais e a cadeia de gânglios do
sistema vagossimpático

Quem conhece a
fisiologia do sistema
nervoso entende o
valor extraordinário
desta postura

Efeitos psicológicos:
desenvolve a
confiança em si
mesmo, afastando
sentimentos de
inferioridade

Postura da
Cobra

[2008; pp. 159/160]

Contraindicações: Pessoas que
sofrem de úlcera péptica, hérnia,
tuberculose intestinal ou
hipertireoidismo não devem
executar esta postura sem a
supervisão de um professor
experiente

Postura do Peixe
[2008; pp. 166/167]
Efeitos terapêuticos: beneficia a tireoide; fortalece a
musculatura da nuca; desenvolve a musculatura
torácica e das costas; nutre as glândulas pineal e
pituitária; eficaz contra a prisão de ventre; alivia a
asma e a bronquite; cura amigdalites purulentas; é
poderoso neuro-estimulante
Efeitos mentais: propicia otimismo e autoconfiança;
clareia a inteligência; desenvolve a sensação de
energia e resistência à fadiga; confere euforia e
segurança psicológica durante a execução

Posturas
Invertidas
[2008; p. 186]
[2009; p. 253]
Constituem o
grupo das
posturas nobres
do Hatha Yoga

Benefícios:
1. Curam alguns tipos de dores de cabeça;
2. Aliviam o coração;
3. Curam varizes;
4. Curam transtornos hepáticos,
pulmonares, genito-urinárias e renais;
5. Vigorosos tônicos dos nervos, agem
também como sedativos e curam
neurastenia;
6. Curam a melancolia, a histeria,
depressões e distonias do simpático;
7. Constituem melhor terapia contra a
visceroptose;
8. Tonificam a glândula tireoide, uma das
mais importantes na manutenção da
saúde física e mental
Contraindicações: Esta postura não deve ser
praticada por pessoas com hipertensão,
problemas cardíacos, trombose,
arteriosclerose, catarro crônico, prisão de
ventre crônica, problemas renais, sangue
impuro, miopia severa, fragilidade dos capilares
oculares, conjuntivite, glaucoma crônico,
inflamação dos ouvidos ou qualquer
hemorragia na região da cabeça

RELAXAMENTO (Postura do
Cadáver) [2016; pp. 437/438]

Benefícios
1. Ficando-se imóvel por algum
tempo e mantendo-se a mente calma
enquanto se está totalmente
consciente, aprende-se a relaxar;
2. Este relaxamento consciente
revigora e refresca o corpomente;
3. Em relaxamento, deve-se sentir a
energia fluindo da fontanela rumo
aos calcanhares;
4. Remove a fadiga causada pelas
outras posturas e induz a calmaria
mental;
5. Uma respiração suave, constante,
sutil e profunda, sem qualquer
movimento irregular do corpo
acalma os nervos e a mente

Respiratórios (Respiração
Completa) [2008; pp. 112/113]

• Efeitos fisiológicos: rejuvenesce e estimula o
coração; equilibra o sistema endócrino; vitaliza
o sistema nervoso; tonifica e desenvolve todo o
aparelho respiratório; melhora a qualidade do
sangue pela maior eliminação de gás carbônico
e maior absorção de oxigênio
• Efeitos psicológicos: desenvolve
autoconfiança, autodomínio e entusiasmo para
viver

Respiratórios (Respiração Alternada) [2009; p. 320]
Esta prática purifica os canais de energia e equilibra o fluxo de energia entre o lado esquerdo e o direito do corpo. Ela é
especialmente benéfica quando a pessoa está precisando restabelecer ser centro, além de leva-la mais facilmente a entrar
em estado de concentração.

Benefícios seculares
1. Aumenta o sistema imunológico
2. Melhora as condições relacionadas
ao estresse
3. Melhora a auto aceitação
4. Melhora a autoconfiança
5. Melhora a criatividade
6. Melhora o alívio das dores
7. Melhora os relacionamentos
interpessoais

Concentração
Benefícios espirituais
1. Promove a possibilidade da
meditação e da contemplação
2. Induz um sentimento de
unidade e de totalidade
3. Fortalece o caminho espiritual e
a espiritualidade

Antes de começar... [2001; pp 78/79]
1. Por questões energéticas desaconselha-se o banho após praticar. Tome banho antes
2. O ideal é praticar com estômago, a bexiga e os intestinos vazios. Caso haja extrema necessidade, coma algo
leve e em pequena quantidade (frutas são uma boa opção), lembrando sempre de mastigar bem. Prefira os
líquidos e hidrate-se antes de começar. Evite comer até meia hora após terminar a prática
3. Escolha uma roupa leve e confortável que não corte a circulação e que lhe permita ter liberdade de
movimentos. Evite usar tecidos sintéticos. Não use meias durante a prática das posturas. Tire relógio,
pulseiras ou colares
4. Se alguma postura produzir desconforto, desequilíbrio ou mesmo dor, desfaça imediatamente, sempre com
atenção. Entre na postura, permaneça e saia da postura sempre com atenção. Não tencione o corpo durante
a permanência na postura
5. Respire de forma uniforme e ritmada o tempo todo, mantendo o som sussurrante na garganta
6. Tome consciência de como as diferentes posturas modificam a respiração e como isso se reflete no fluxo do
seu pensamento
7. Evite que os ritmos respiratórios e cardíaco se acelerem demasiadamente. Interrompa a prática se perder o
fôlego ou ficar muito cansado
8. Observe a atitude com que você entra na prática: evite a competição, seja com os demais, seja consigo
próprio. Evite comparar seu rendimento de hoje com o de ontem
9. Evite exageros e mantenha-se consciente o tempo todo: use o bom senso!
10. Esforce-se, mas não se force; persevere, mas não se violente muito menos se torture!

Obrigado!
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