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PRÁTICAS SIMPLES E FÁCEIS
PARA INTRODUZIR O
YOGA NA SUA VIDA



1

Meu nome é Jana Sim e trabalho com o yoga há, aproximadamente, 5 anos. Quero 
compartilhar com você os benefícios que a prática me trouxe ao longo do tempo. 
Principalmente, enquanto atividade de revitalização e cura.

Para isso, apresentarei práticas presentes em dois cursos meus, o Respire e o Yoga Todo 
Dia, disponibilizados pela Hotmart. Se você se identifica com sintomas de ansiedade, 
cansaço excessivo, estresse, insônia, entre outros, leia este material e aplique minhas 
dicas.

Aceita uma pílula gratuita de bem-estar? Respire profundamente e veja como o yoga 
pode te ajudar.

Com as aulas do Respire, você tomará consciência da atividade mais importante que seu 
corpo desempenha: a respiração. Isso acontecerá por meio dos pranayamas, exercícios 
respiratórios para aumentar a vitalidade. 

São técnicas com efeitos terapêuticos que colaboram na diminuição das condições de 
depressão, ansiedade e outros males psicológicos refletidos no corpo.

Durante o curso, são compartilhados diversos exercícios respiratórios. Antes de colocá-
los em prática, é preciso conhecer a forma de se preparar para eles. Confira as dicas:

• Preparação: Ao acordar, beba água, escove os dentes e faça uma limpeza nasal. Estes 
hábitos limpam o corpo e abrem portas para as boas energias vindas da respiração 
correta.

• Alimentação: Os pranayamas devem ser realizados em jejum entre 3h e 4h;

• Horário: É recomendado realizar os exercícios no período de encontro do Sol e da Lua. 
Ao amanhecer ou ao entardecer.

• Vestimenta: Escolha roupas confortáveis.

• Local: Busque locais próximos à natureza, com presença de plantas e contato com o 
solo.

Quando estiver pronto, siga para o exercício.

Respire

Namastê!

Como realizar os pranayamas?
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Este método é diretamente relacionado à área do abdômen e do diafragma, portanto, 
ao plexo solar. Seus benefícios aparecem nas funções digestivas. O exercício consiste 
na contração do abdômen para ativar, purificar e expandir a energia. Por isso, a prática 
aumenta a capacidade e disposição pessoal.

Confira como fazer este exercício respiratório tão benéfico para o corpo e mente:

Com as aulas do Yoga Todo Dia, você consegue inserir a prática na sua rotina dentro da 
própria casa com mais conforto e segurança. O objetivo deste curso é acabar de vez com 
as desculpas para não praticar o yoga, uma vez que os benefícios são diversos. 

O curso é baseado em asanas, que são posturas confortáveis e equilibradas. O objetivo é 
trazer alinhamento físico, mental e espiritual. Posturas simples e acessíveis para ajudar 
você a encontrar o bem-estar.

Assim como os exercícios respiratórios, realizar yoga cotidianamente requer preparação 
para colher melhores resultados. Por aqui, compartilharei com você ensinamentos para 
praticar os asanas corretamente.

Yoga Todo Dia

Como praticar asanas todo dia?

Uddiyana Bandha

1. Fique de pé, com os pés separados na largura do quadril.
2. Ative as coxas, contraindo os músculos. Encaixe o bumbum e levante o assoalho 

pélvico, fazendo uma contração abdominal.
3. Inspire elevando os braços acima da cabeça. Respire retornando os braços à posição 

natural. Repita estes movimentos por 32 vezes.
4. Ao chegar na última respiração, dobre levemente os joelhos e apoie as mãos neles.
5. Mantenha a cabeça para frente e os olhos fechados.
6. Contraia o abdômen e mantenha o diafragma sem ar, pelo tempo que você conseguir. 

Concentre-se em levar o umbigo para as costas.
7. Faça toda a sequência, pelo menos, duas vezes.
8. Ao concluir, inspire e respire lentamente por alguns instantes.

• Rotina: A prática deve ser feita seis dias por semana, durante 40 minutos, sendo o 
sétimo dia para descanso.

• Horário: O recomendado é que o yoga seja praticado no período da manhã, para 
preparar o corpo para o dia e utilizar melhor a mente descansada após o sono. Ou, 
então, no período da noite, para proporcionar relaxamento e uma melhor qualidade do sono. 
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A postura da árvore, ou Vrksana, é uma posição que fortalece os membros inferiores, 
alonga todo o corpo e alivia dores nas costas e ciáticas. Além disso, melhora sensação de 
equilíbrio e o centramento.

Descubra como realizar corretamente esta postura e conquistar os benefícios que ela 
proporciona:

Espero que você consiga colocar em sua vida a linda atividade que o yoga é. Que a prática 
seja tão boa para você quanto é para mim.

www.janasim.com.br

Boas vibrações!

• Vestimenta: Roupas confortáveis e que não dificultem os movimentos.

• Local: Deve ser espaçoso e confortável para praticar as posturas. Também pode ser 
próximo à natureza.

Quando estiver pronto, siga para o exercício.

1. Permaneça em pé, com os pés bem firmes no chão.
2. Alongue os tornozelos e as pernas, contraia as coxas e encaixe o assoalho pélvico.
3. Mantenha os braços alongados ao lado do corpo.
4. Busque o equilíbrio e o centramento nessa posição, antes de realizar os próximos 

movimentos.
5. Mantenha a perna esquerda firme no solo.
6.  Encaixe o tornozelo direito na parte interna da coxa esquerda.
7. Coloque as mãos na cintura.
8. Encaixe o cóccix.
9. Mantenha a perna dobrada para a lateral e aponte o joelho para o chão.
10. Caso não consiga manter o equilíbrio, segure a perna dobrada com a mão esquerda.
11. Permaneça nesta postura por 30 segundas.
12. Volte lentamente à posição inicial e repita a sequência com a perna direita.

De toda maneira, a prática deve ser inserida em um momento que não se torne um 
transtorno.

Vrksasana


