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Fundamentos do Vinyasa – Integrando o fluxo criativo nas práticas, Integração entre
respiração e movimento

As Evoluções Contemporâneas

Princípios do Yoga e os diferentes estilos

Ásanas (Posturas do Yoga): Forma, princípios básicos de alinhamento na posturas,
bandhas, drishtis, biomecânicas, ações chaves, modificações, ajustes, uso de (props)
acessórios e como adaptar as posturas de acordo com as necessidades de cada
aluno.

Anatomia aplicada ao Yoga. – Surya Namaskar A e B e Chandra Namaskar. Surya
Namaskar criativa, Sequenciamento criativo e seguro.

Estudo criterioso da forma das posturas e o desenvolvimento de sequências que
preparem o corpo para uma “peak” pose.

Vinyasa Kramas e os estágios para entrar e sair de cada postura e também para fluir
entre as posturas, transições entre posturas. Construir uma jornada que vai do
básico até o mais avançado, do simples para o complexo. Os efeitos de cada postura
a nível físico, mental e energético. As posturas que compensam as anteriores

Anatomia Sutil: Koshas, Chakras e Nadis

Pranyamas (técnicas respiratórias)

Filosofia: Histórico do Yoga. Introdução as principais Filosofias Indianas: Clássico,
Pantanjali, Vedanta, Tantra. As origens do Vinyasa, o Yoga contemporâneo e os
diferentes estilos de Yoga. Princípios éticos do Yoga, padrões mentais.

Mitologia das deidades e como elas se conectam as posturas de Yoga e ao nosso dia
a dia.

Introdução ao Ayurveda e seus biotipos.

Didática: organizar e preparar suas aulas, metodologia e didática para desenvolver e
ensinar aulas diversas (particulares, coletivas, workshops, retiros) e para pessoas
com diversos tipos de restrição. Aprenda como criar sequências lunares e solares e
também adaptá-las para o horário do dia, a cidade ou a conexão com algum fato
que seus alunos estejam passando. 



Criar uma jornada de integração para seus alunos para que através da aula eles
possam vivenciar o yoga e serem capazes de trazer os ensinamentos da prática para
a vida.

Aprenda como criar um ambiente através dos temas para a prática (bhavana), temas
que inspirem seus alunos e ajudem a trazer o yoga do tapetinho para a vida.

Yoga Nidra e Yoga Restaurativo

Sadhana e as ferramentas necessárias desenvolver sua prática pessoal que cria
raízes dentro de você para que possa integrar os ensinamentos na sua própria
jornada e assim estar mais apto, seguro e focado para guiar os outros

Sankalpa – Cultivando a intenção

Mantras – Os sons Sagrados

Mudras – Os gestos sagrados

Fundamentos da Meditação

Sva-Dharma alinhamento para encontrar seu propósito na vida

Reflexões sobre o seu papel enquanto professor de Yoga

Introdução ao mercado de Yoga: Aprenda ferramentas de administração e
marketing e como utilizá-las com propósito no Yoga como profissão. Redes sociais,
mídia digital.

Obs: O conteúdo poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades do grupo.
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