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O YOGA DA ENERGIA 

Com Certificado de Formação Profissional
 

DIRIGIDO

Instrutores de Yoga, Profissionais da área da saúde; Terapeutas corporais, 
Massoterapeutas, Reikianos, Público em geral

DETALHES

O Yoga da Energia é uma técnica de yoga utilizada por Roger Clerc, professor francês, que 
conjuga Pranayama com Asanas e coordenação motora para domínio da mente, conduzindo o 
praticante a descoberta do “Homem Real” que existe em nós.

Serão ministradas 4 aulas práticas com a duração de 2 horas cada uma. Os participantes 
vão praticar técnicas respiratórias do Pranayama aplicado aos asanas. Haverá prática de 
Pranayamas ritimados coordenado com movimentos que fazem a energia do corpo circular pelos 
Nadis (linhas de energia do corpo), por este motivo o nome de Yoga da Energia.

PROGRAMA

1. Os princípios do yoga e a estrutura básica de uma prática de yoga;

2. Exercícios para aumentar a flexibilidade e mobilidade e prevenir lesões;
3. Exercícios para depois dos treinos;

4. Exercícios respiratórios (pranayamas);
5. Técnicas de concentração e relaxamento.

DURAÇÃO - PREÇO - INFO

Nº. Horas: 8 hrs

Preço: 60€

Instrutor: Anna Ivanov (Presidente da Associação Internacional de Professores de Yoga do 
Brasil): Iniciou a pratica fo Yoga em 1981 e no ano seguinte já ingressei no Curso de Formação de 
Professores, desde então o Yoga se tornou o meu caminho de vida e o Ayurveda a medicina que 
utilizo . Atualmente é Presidente da IYTA – Associação Internacional dos Professores de Yoga do 
Brasil, Coordenadora do Curso de Formação de Professores de Yoga da IYTA e atual 
representante no Brasil da “Kripa Foundation Iyengar Yoga”.

INSCRIÇÕES E ATENDIMENTO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 9 - 1º - 1150-005 - Lisboa 

Horário da secretaria: das 10h as 19h30

Contacto: 212 467 740 / 960 448 999 / 919 075 904

E-mails: info@ayurvedica.org / lisboa@ayurvedica.org

mailto:lisboa@ayurvedica.org

