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Advertência
Todas as pessoas que praticam uma atividade para manter a 
forma devem assumir a responsabilidade por suas próprias 
ações e segurança. Caso tenha qualquer problema ou um 
estado de saúde que inspire cuidados, consulte seu médico 
antes de realizar os exercícios descritos neste livro. As 
informações contidas neste livro não substituem uma boa 
avaliação, que possa reduzir o risco de lesões.
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6 prefácio da autora  
A ioga é realmente extraordinária. Por meio dela podemos  

despertar nosso verdadeiro eu, e encontrar a felicidade interior.  

Que mais podemos pedir? 

 Quando eu tinha 27 anos e trabalhava como gerente de restaurante, 

sentia falta de energia e não tinha paixão verdadeira pela vida. Vivia  

meio à deriva, fumando, bebendo e indo freqüentemente a consultas 

médicas por causa de tosses persistentes. Foi, então, que uma amiga  

me indicou uma academia de ioga e tudo mudou. Desde a primeira aula, 

me apaixonei – fiquei encantada pela viagem da ioga, cujo destino 

era descobrir a mim mesma. E desejo compartilhar um pouco dessa 

experiência com você. Deixei de lado os cigarros e os drinques. Mudei de 

profissão e me tornei diretora de cena em teatro, o que posteriormente me 

levou a trabalhar em produção na televisão. Trabalhei como freelancer e 

isso me permitiu tirar vários meses de folga entre diferentes trabalhos. Fui 

ao Ashram Sivananda, um centro de ioga no sul da Índia, para fazer um 

curso de treinamento para professores. No início, não pensava seriamente 

em ensinar: me preocupava apenas com o meu crescimento pessoal. 

Voltei a esse local no ano seguinte, dessa vez já como membro do 

Ashram, e mergulhei na ioga. Logo comecei a ensinar ioga e adorei. Por 

isso, converti o segundo andar de minha casa em uma pequena academia 

de ioga. No início da década de 90, tornei-me professora de ioga Iyengar  

e esse método é o que tem mais influenciado minha prática e meu ensino. 

Foi nessa época que conheci o professor que mais me inspirou, Shandor 

Remete (Natanga Zhander), que agora criou a ioga sombra. O Life Centre 

foi aberto e logo depois os centros Triyoga, em Londres, onde eu ensino. 

Pouco a pouco, passei a ensinar ioga cada vez mais e a trabalhar na 

televisão cada vez menos. Hoje, já ensino há 19 anos (há sete anos em 

tempo integral). Ainda adoro aprender com outros professores e ir a retiros 

e jornadas de ioga, onde é possível encontrar pessoas com formações 

diversas e que têm idéias semelhantes às minhas. 

 Este livro contém quatro seqüências simples de hatha ioga. 

Recomendo a prática de pelo menos 15 minutos por dia, mas você pode 

fazer mais se quiser. A intenção é familiarizar você com a ioga. Eu espero 

que, como ocorreu comigo, você se apaixone pela prática.

“Pratique, e tudo virá como conseqüência” 

K. Pattabhi Jois



7apresentação 
A vida da gente é uma roda-viva: corremos contra o relógio  

para dar conta do trabalho e de tudo o que envolve a nossa  

vida pessoal. Ao mesmo tempo, somos bombardeadas com  

informações sobre a importância e os benefícios de incluir alguma 

atividade física no dia-a-dia. Mas como encaixar a academia na 

rotina já tão complicada?  

    Os livros Ioga ao Seu Alcance, Ginástica Express, Pilates ao Seu 

Alcance e Dor nas Costas Nunca Mais pretendem resolver de vez 

essa questão. Em apenas 15 minutos diários de prática, sem sair de 

casa e sem a necessidade de equipamentos especiais, você terá a 

oportunidade de trabalhar o corpo, aumentar o seu bem-estar e 

conquistar para sempre um novo estilo de vida. Sem gastos extras!  

    Além de quatro aulas com fotos dos exercícios passo a passo,  

o DVD que acompanha cada livro é o apoio que você precisa  

para facilitar a execução das séries. Todo o material foi criado por 

superespecialistas de cada área, com resultados garantidos. Essa 

proposta prática, rápida e eficiente de mudança de vida foi decisiva 

para que a BOA FORMA, há 23 anos liderando o segmento de 

revistas de fitness no Brasil, assumisse a parceria neste projeto. 

    Agora, ficar em forma está definitivamente em suas mãos!

Angélica Banhara

Diretora de redação da Revista BOA FORMA
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8 como usar o livro    
Cada seqüência se destina a aumentar a sua energia, melhorar a 

flexibilidade e a postura e ajudar a aliviar as tensões do dia-a-dia. Dedique-se 

a estudar as posturas detalhadamente e a se familiarizar com o que terá de 

fazer. Use o resumo no encarte para lembrar-se rapidamente da seqüência. 

O DVD que acompanha o livro reforça os exercícios 
e você deve usá-los em conjunto. Ao longo do DVD 
as referências das páginas aparecem na tela. 
Consulte essas páginas para instruções mais 
detalhadas. No livro, as fotos maiores mostram a 
postura principal e as menores, a posição inicial, 
uma postura de transição, o próximo estágio de 
uma postura ou a postura vista por outro ângulo, de 
modo que a seqüência flua facilmente de uma 
postura para outra. Algumas posturas são mais 
difíceis que outras. As fotos com fundo cor-de-rosa 
indicam uma postura mais fácil, que foi alterada ou 
na qual são utilizados acessórios para torná-la mais 
confortável ou mais simples para principiantes. As 
páginas introdutórias, as perguntas mais freqüentes 
no final de cada seqüência e o capítulo Tudo Sobre 
Ioga oferecem mais sugestões e informações para o 
aprimoramento da prática. 
 As primeiras posturas de cada seqüência são 
exercícios de aquecimento e respiração. As 
seguintes são as posturas principais da seqüência 
e trabalham o corpo inteiro. Finalmente, cada 
seqüência termina de modo suave, com o 
Relaxamento Final.
 As 4 seqüências destinam-se a diferentes partes 
do dia, mas funcionam bem a qualquer hora. 
Encontre uma hora que seja melhor para você. 
Cada seqüência dura 15 minutos, mas se você for 
principiante leve o tempo que precisar para 
aprender. Para uma sessão mais longa, combine as 
seqüências, pulando o relaxamento final de cada 
seqüência e deixando-o para o fim da sessão. 

Os encartes As fotos maiores mostram a postura principal. 

As menores indicam uma posição inicial, um movimento de 

transição, ou a postura vista de outro ângulo.

Os encartes 
Os resumos nos encartes fornecem uma visão 
geral de cada seqüência. Uma vez que você tenha 
assistido ao DVD e examinado cada postura, 
consulte rapidamente os encartes para poder fazer 
sua aula em 15 minutos.

Postura da Cara da Vaca, pág. 71

resumo recupere a energia

Respiração Alternada, pág. 70Respiração Alternada, pág. 70 Ajoelhada, pág. 72 Rotação de Ombros, pág. 72 Avanço, pág. 73

Torção do Senhor dos Peixes, pág. 80

Postura
 Seis   
 Apoios,  
 pág. 73

Postura do Cachorro Olhando para Baixo, pág. 74

Diagonal, 
pág. 75

Diagonal, pág. 75

Torção do Senhor dos Peixes, pág. 80

Torção no Solo, 
pág. 81

Relaxamento, pág. 81Postura da Criança, pág. 79

Arco,
 pág. 79

Ajoelhada, pág. 71

Postura do Gafanhoto, pág. 76

Repouso,  
pág. 76

Quadríceps, pág. 77

Postura do  
 Gafanhoto, 
 pág. 77

Repouso, pág. 78

Meio Arco, 
pág. 78

Avanço, pág. 74
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fotos com fundo 
cor-de-rosa indicam 
opções mais fáceis,  
nas quais as posturas 
foram modificadas ou é 
utilizado um acessório

o encarte mostra os principais passos da seqüência

Páginas passo a passo As fotos maiores mostram a postura principal. 

As fotos menores indicam uma posição inicial, um movimento de transição, 

o próximo estágio de uma postura ou a postura vista de outro ângulo.

9

anotações  
oferecem sugestões, 
dicas e idéias

Postura da Cara da Vaca, pág. 71

resumo recupere a energia

Respiração Alternada, pág. 70Respiração Alternada, pág. 70 Ajoelhada, pág. 72 Rotação de Ombros, pág. 72 Avanço, pág. 73

Torção do Senhor dos Peixes, pág. 80

Postura
 Seis   
 Apoios,  
 pág. 73

Postura do Cachorro Olhando para Baixo, pág. 74

Diagonal, 
pág. 75

Diagonal, pág. 75

Torção do Senhor dos Peixes, pág. 80

Torção no Solo, 
pág. 81

Relaxamento, pág. 81Postura da Criança, pág. 79

Arco,
 pág. 79

Ajoelhada, pág. 71

Postura do Gafanhoto, pág. 76

Repouso,  
pág. 76

Quadríceps, pág. 77

Postura do  
 Gafanhoto, 
 pág. 77

Repouso, pág. 78

Meio Arco, 
pág. 78

Avanço, pág. 74

montanha/ponta dos pés cachorro/flexão em pé48

Fique em pé, desenrolando vértebra 
por vértebra até chegar à Postura 
da Montanha. Mantenha os pés 

separados na largura do quadril, bem  
firmes no chão. Contraia o abdômen. 
Respire pelo nariz, sentindo o ar passar  
suavemente pela garganta.

Levante os cotovelos do chão e entre na 
Postura do Cachorro Olhando para  
Baixo. Empurre os ísquios para cima,  

relaxe a cabeça e mantenha os braços retos. Se  
os músculos posteriores da coxa repuxarem, 

flexione as pernas e sinta sua coluna alongar.  
A cada expiração, projete a parte da frente 

das coxas para cima, para ajudar a 
estender as pernas. 

Leve as mãos para perto dos 
pés e faça a Flexão para a 
Frente em Pé. Se os músculos 

posteriores da coxa repuxarem, 
flexione um pouco os joelhos  
(detalhe). Com o tempo, as pernas  
irão se estender suavemente. Se  
as suas costas começarem a doer, 
flexione os joelhos ou coloque as 

mãos sobre uma cadeira ou 
estante (página 14).

Para fazer o exercício na Ponta 
dos Pés, traga as mãos para a 
frente, na altura dos ombros,  

com a palma para a frente. Inspire 
levantando os calcanhares e  
apoiando-se na ponta dos pés.  
Expire e desça. Repita mais 4 vezes.

49

mãos firmes no chão

topo da 
cabeça 

apontado 
para cima

empurre os pés para baixo

empurre os ísquios 
para cima

abdômen 
contraído

quadril 
encaixado

eleve bem os 
calcanhares

opção mais fácil

apóie as 
mãos em 
uma parede, 
se necessário

fortaleça o corpo >>fortaleça o corpo>>
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• Procure aceitar suas limitações físicas.  
 Aprenda a lidar inicialmente com os  
 músculos rígidos da parte posterior da  
 coxa ou os ombros tensos, porque logo  
 conseguirá bons resultados.

•	Não desanime ao iniciar a ioga. Mantenha  
 o senso de humor, trate seu corpo com  
 carinho e verá que os nós da sua mente  
 também começarão a se desfazer.

•	Tenha paciência e observe sua respiração  
 em vez de forçar demais o corpo. Em  
 pouco tempo irá vivenciar a alegria que  
 a  ioga pode proporcionar.  

Se você quer se sentir em forma e flexível, eliminar o estresse ou 

energizar a mente e o corpo, seja bem-vinda à ioga. Com a prática, é 

provável que descubra que a ioga é um modo de vida e que passe a 

ver o mundo de uma forma mais equilibrada.

introdução

conscientização de nossa conexão com tudo o 
que existe no Universo. Na Índia, onde a ioga 
nasceu há milhares de anos, as pessoas seguem 
outros caminhos para atingir o mesmo estado final 
de união harmoniosa: bahkti ioga, o caminho da 
adoração religiosa; karma ioga, o caminho do 
auxílio desinteressado aos outros (Madre Teresa de 
Calcutá seria uma representação fiel desse 
caminho da ioga); joana ioga, o estudo da filosofia 
iogue; raja ioga, por meio da meditação. Cada um 
desses caminhos da ioga se adapta a diferentes 
tipos de personalidade. Você provavelmente 
escolheu a hatha ioga porque está interessada em 

Quando você adota para valer a prática da ioga, 
ela se torna muito mais do que um exercício, 
influenciando até na sua maneira de pensar e 
interagir com os outros. À medida que as posturas 
e os exercícios respiratórios começam a fazê-la 
sentir-se mais animada, sua autoconfiança e seus 
níveis de energia se elevam consideravelmente. 
Você começa a notar as tensões no corpo e as 
libera alongando-se e respirando de modo mais 
eficiente. Então, constata que vai ficando mais 
“livre”, menos estressada mentalmente e, portanto, 
mais apta a aproveitar a vida de diferentes 
perspectivas – já que as posturas da ioga a fazem 
ver o mundo de cabeça para baixo, por outro 
ângulo. Seu equilíbrio físico melhora e também 
melhora sua capacidade de adotar uma 
abordagem mais ponderada para tomar decisões, 
resolver problemas e verificar as fontes de estresse 
emocional, aprimorando todos os aspectos da 
vida, do seu relacionamento em casa até o 
trabalho. Acima de tudo, a união de corpo e mente 
conseguida com o foco único das posturas de ioga 
faz com que você se sinta mais harmonizada. 

O que é hatha ioga?
No Ocidente, temos a tendência de considerar a 
ioga como um sistema de exercícios físicos 
(conhecidos como asanas) e técnicas respiratórias 
(conhecidas como pranayama). Mas esse tipo de 
ioga – hatha ioga – é somente um dos caminhos 
que levam ao objetivo da prática, que é sentir uma 
paz interior tão profunda que nos induz à 

para começar a praticar ioga



11melhorar sua saúde e bem-estar. À medida que for 
limpando o organismo e soltando o corpo por meio 
das posturas, sentirá a leveza que ela proporciona.

Como encontrar um professor
Quando você tem um professor de ioga, você 
recebe instruções especializadas bem como 
correções nas posturas. Ter aulas com um 
professor também auxilia a ganhar confiança para 
progredir e tentar posturas mais difíceis, além de 
praticar técnicas respiratórias e de meditação. Se 
você freqüenta um curso regular de ioga, 
encontrará colegas que vão apoiá-la e motivá-la.

Mas como encontrar um professor e um estilo 
que seja adequado para você entre tantas opções? 
A melhor maneira é ir a uma academia de ioga 
próxima de sua casa ou do local de trabalho. Peça 
uma lista de aulas e uma descrição do estilo de 
ioga, caso não seja uma aula de hatha ioga (que, 
muitas vezes, lança mão de uma mistura de 
estilos, pois a hatha ioga pode ser ensinada de 
milhares de maneiras). A ioga Iyengar, o estilo mais 
praticado no mundo atualmente, concentra-se no 
alinhamento e precisão das posturas físicas e 
utiliza uma série de acessórios como blocos e 
faixas. É uma boa base para principiantes. Se você 
gosta de exercícios com movimentos rápidos, 
pode tentar o estilo astanga vinyasa, que ensina 

um fluxo contínuo de posturas (esse estilo também 
é conhecido como fluxo vinyasa, ioga dinâmica  
ou power ioga). Se prefere uma abordagem mais 
esotérica, com entoações de mantras e foco na 
respiração, meditação e técnicas para aumentar  
a energia, tente a ioga Sivananda ou a kundalini. 
Caso tenha um problema de saúde, procure a  
ioga terapêutica Iyengar ou viniyoga, que tem 
seqüências de posturas personalizadas para 
atender as necessidades específicas de cura.  
Se estiver grávida ou acabou de ter bebê,  
procure aulas que se destinam especialmente  
a esses casos. O essencial é que você encontre 
um professor inspirador e compreensivo. Afinal  
de contas, isso é mais importante do que o estilo  
de ioga que você vai seguir.

Um professor pode fazer as correções enquanto você 

mantém a postura, o que ajuda a relaxar e a liberar a tensão. 
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12 conselhos para principiantes 
Quando você estiver seguindo as seqüências descritas neste livro e se 

concentrando em conhecer melhor o seu corpo e a sua mente, vai sentir 

que 15 minutos passam voando. O mais complicado é manter o entusiasmo 

e a motivação para continuar praticando. Veja sugestões que podem ajudar.

O conselho mais importante que um professor 
pode oferecer a principiantes de ioga é achar um 
tempo para a prática. Praticar no mesmo lugar e 
hora pode ajudar. Escolha um horário adequado e 
passe a considerá-lo como um compromisso ao 
qual não pode faltar. Na verdade, esse pode ser o 
compromisso mais importante do seu dia, pois é 
um tempo que você dedica a si mesma – o que 
não só vai fazer você se sentir ótima, como vai 
prepará-la para enfrentar com sucesso o resto 
do dia, seja na realização de trabalhos ou no 
relacionamento com outras pessoas.

Como escolher a hora
O começo da manhã é tradicionalmente 
considerado o melhor horário para a prática da 
ioga. Tente pôr o despertador para tocar 30 
minutos antes do habitual. Tome um banho e então 
pratique nesse horário. É interessante notar como 
esse período de reflexão logo cedo pode tornar 
sua vida muito menos estressante.
 A parte final da tarde ou o início da noite 
também são boas alternativas, especialmente se 
você precisa recarregar as energias ou deseja 
“desacelerar” depois de um dia agitado. O ideal é 
tomar um banho antes de começar e fazer a aula 
de estômago vazio (a prática só deve ser realizada 
2 horas depois de uma refeição).

Planejamento da sessão
No início da sessão, passe alguns minutos sentada 
ou deitada de costas, com os joelhos flexionados e 

os pés apoiados no chão. Feche os olhos e olhe 
para dentro de você, deixando que a inspiração  
e expiração ocorram de modo natural. A seguir, 
pratique os exercícios de aquecimento antes  
de iniciar as posturas e técnicas respiratórias.  
Reserve pelo menos 5 minutos, depois de  
terminar a seqüência, para deitar na postura  
final de relaxamento, que deve encerrar todas  
as sessões de ioga.

Vá com calma
A ioga tem tudo a ver com familiarizar-se com suas 
capacidades e limitações – mas você tem o resto 
da vida para concluir esse estudo. Não se sinta 

•			Tire relógio, anéis, pulseiras ou qualquer 
outro acessório que possa atrapalhar a 
prática. Se tiver cabelos longos, prenda-os.

•  Separe o que vai precisar para fazer a aula 
(tapetinho, faixa, bloco, cadeira, almofada e 
um cobertor para mantê-la aquecida na 
postura final de relaxamento).

•  Desligue o telefone e qualquer outro 
aparelho que possa perturbar a sessão, 
como rádio ou equipamento de som.

•  Feche a porta e assegure-se de que não 
será incomodada.

antes de começar



13pressionada a forçar os exercícios ou a ir rápido 
demais nas primeiras semanas ou meses e  
deixe de lado qualquer idéia de perfeição. A  
ioga não é competição.
 
Siga sua respiração
Observe sua respiração não somente no início de 
cada sessão, mas também em cada postura. Se 
ela se tornar desigual em algum momento, 
considere isso como um sinal para ir mais devagar. 
Quando fizer uma postura, expire as tensões e 
inspire para ir um pouco além. 

Escute seu corpo
Respeite as mensagens que seu corpo envia. Se 
seus joelhos ou a coluna lombar estiverem doendo, 
encare o fato como um sinal para tentar uma 
versão mais fácil da postura. Reconheça suas 
limitações, progredindo lentamente sem querer 
pular para os alongamentos mais intensos até 
estar plenamente preparada. A ioga estimula a 
explorar as fronteiras do que podemos fazer e a 
desafiar a nós mesmos, mas sem buscar a 
perfeição, o que poderia levar a lesões físicas e a 
emoções inúteis, como raiva ou orgulho. A chave 
para uma prática de ioga gratificante é deixar de 
lado as expectativas, mas ao mesmo tempo forçar 
as “fronteiras”. Tente incorporar algumas posturas 
de ioga no seu cotidiano, praticando levantamento 
de pernas, quando estiver ao telefone ou sentada 
no chão com as costas retas, lendo ou vendo 
televisão. Perceberá que é muito melhor do que se 
jogar no sofá e logo notará uma boa diferença.

Incorpore a ioga nas suas atividades diárias Sentar-se 

no chão com as pernas alongadas à frente e as costas 

retas irá ajudar a melhorar sua postura e também a  

prática da ioga.
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Se você não está acostumada a fazer exercícios,  
é importante que aprenda a diferença entre a dor 
suave (uma boa sensação de alongamento nos 
músculos) e a dor negativa (uma dor aguda ou 
persistente). Pode demorar um tempo para você 
perceber a diferença, então vá com calma. Ao 
começar, talvez sinta alguma rigidez muscular 
durante um ou dois dias, mas isso passa logo.  
Não force seu corpo em posições que ele ainda 
não pode realizar. Se perceber que uma postura 
provoca dor negativa ou tensão, relaxe. Priorize a 
segurança e modifique a postura, consultando uma 
opção mais fácil ou utilizando acessórios (veja nas 

páginas 16 e 17). Sempre faça ioga com o 
estômago vazio. Deixe passar de 2 a 3 horas 
depois de uma refeição antes de iniciar a prática.
 Se tiver algum problema de saúde ou lesão 
específica ou estiver grávida, consulte seu médico 
antes de fazer os exercícios. Caso sinta tontura, dor 
no peito, batimentos cardíacos irregulares ou ficar 
sem fôlego durante a prática, pare imediatamente. 

Utilize objetos para ajudá-la Use uma estante como apoio 

para uma flexão modificada no lugar da Postura do Cachorro 

Olhando para Baixo (página 25) e uma parede ou porta para 

encostar as pernas no final de um dia desgastante.

pratique com segurança  
A ioga diz respeito a se conhecer. É importante não forçar o corpo além 

de seus limites. Se no início algumas posturas forem difíceis, alegre-se 

com o desafio que tem pela frente. Para posturas difíceis, há opções 

de versões mais fáceis no livro.
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•	Consulte um médico se você tiver  
 alguma lesão ou problema de saúde  
 ou estiver grávida.

•  Pratique com estômago vazio. Espere  
de 2 a 3 horas depois de uma refeição ou  
1 hora após um lanche. 

•  Não tente se superar. Vá devagar no 
começo e pare se sentir qualquer dor  
aguda ou tensão.   

•	  Consulte as opções mais fáceis quando 
for relevante e utilize os acessórios para 
ajudar nas posturas difíceis.

antes de começar 

Caso sinta que é difícil alcançar o chão em uma flexão 

para a frente a partir da posição em pé, flexione os joelhos 

(detalhe) ou toque em um bloco colocado no chão. 

Equilibrar-se pode ser difícil no início se você for 

principiante ou estiver muito cansada. Use uma parede 

para se apoiar ou uma superfície na qual possa se segurar.



>>16 roupas e acessórios
Não é necessário gastar muito para a prática. Invista em um tapetinho 

de ioga e use roupas confortáveis. Se precisar de acessórios para 

auxiliar nas posturas mais difíceis, utilize objetos caseiros que têm o 

mesmo efeito dos artigos especiais.

Quando você se inicia na ioga, pode descobrir que 
precisa de ajuda para se disciplinar. É útil arranjar 
um local em sua casa onde possa praticar 
regularmente sem que ninguém a perturbe. Você 
vai precisar de pelo menos 15 minutos de 
privacidade. Assegure-se de que o telefone está 
desligado e que você está distante do computador 
e sem pensar nas tarefas diárias. Se usar o mesmo 
espaço todos os dias para a prática, pode 
encontrar ali uma energia especial. Se quiser, 
acenda uma vela, coloque um vaso com flores ou 
uma foto de alguém que possa inspirá-la. 
 Pratique em um ambiente silencioso, limpo e 
quente. Um local com piso de madeira é ideal. 
Como principiante, você pode precisar de uma 
parede para se apoiar.

Roupas 
Antes de começar, vista roupas confortáveis, que 
não restrinjam seus movimentos. Elas devem ser 
flexíveis, com elástico na cintura. Tecidos feitos  
de fibras naturais funcionam bem, já que permitem 
que o corpo respire. É legal usar short ou uma 
calça mais curta, para que verifique o tempo  
todo se as pernas e os pés estão alinhados. 
Pratique sempre com os pés descalços, para 
alongá-los e revigorá-los.

Acessórios
Se o piso for escorregadio, precisará comprar um 
tapetinho de ioga (conhecido como mat). Quanto 
aos outros itens, você pode improvisar com artigos 

caseiros que farão o mesmo efeito. À medida que 
vai se tornando mais experiente, talvez queira 
adquirir acessórios específicos para ioga.

• A utilização de uma faixa ajuda a trabalhar 
uma postura sem fazer muita força e a manter o 
alinhamento correto. Você também pode usá-la 
para posturas em que não consegue unir uma mão 
à outra (Postura da Cara da Vaca, página 71)  
ou para tirar os pés do chão (Arco, página 79).  
Um cinto de roupão pode servir no início.

• Os blocos são úteis se você não 
consegue colocar as mãos no chão 
ou se precisa de um apoio mais alto 
para sentar e acomodar os ísquios 
(ossinhos do bumbum sobre os 

Passar uma faixa em volta dos pés ajuda a manter  

uma postura que de outra forma não seria possível  

(Arco, página 79).

tapetinho para  
ioga (mat)
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Os acessórios clássicos de ioga podem ser 

encontrados em lojas de artigos esportivos. O 

tapetinho (mat) é o mais utilizado. No início, você 

pode usar objetos caseiros que tenha à mão para 

ajudá-la a se sentir mais confortável e relaxada  

e para modificar as posturas mais difíceis.

quais sentamos), ajudando a manter a coluna reta. 
Você encontra blocos de diferentes tamanhos  
para comprar em lojas de equipamentos 
esportivos. Se preferir, pode usar listas telefônicas 
ou livros. Cubra-os ou passe fita adesiva sobre eles 
para que fiquem bem firmes. 

• Uma almofada embaixo das costas ao deitar 
ajuda a expandir o tórax. Você também pode 
usá-la para sentar em cima ou colocá-la sob os 
joelhos para relaxar as costas no relaxamento  
final (página 120).

• Cobertores finos ou toalhas são úteis. Podem 
ser dobrados ou enrolados para servir de apoio e 
proporcionar mais conforto quando você senta ou 
deita. Também podem ser usados para cobrir o 
corpo e mantê-la aquecida durante o relaxamento. 
Se quiser, use uma máscara para dormir no 
relaxamento final. 

• Deixe uma cadeira ou um banco por perto.  
Se estiver difícil encostar as mãos no chão, use a 
cadeira como apoio para se curvar para a frente  

ou para apoiar as panturrilhas (batata das pernas) 
no relaxamento final. Você também pode utilizá-la 
para se equilibrar nas posturas em pé. 

cobertor

bloco

faixa

toalha

almofada máscara para dormir

Utilize uma almofada grande e toalhas para deitar 

confortavelmente. Isso também ajuda a abrir a caixa 

torácica, facilitando a respiração.



15 minutos



>>levante e brilhe  
Comece a manhã com 
uma série de movimentos 
suaves e fluidos, para 
enfrentar com disposição 
o dia que terá pela frente


