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1. Jnana Mudra – Concentração  

Junte a ponta do polegar com a ponta do dedo indicador, formando um círculo e estique os outros dedos.  

  

Benefício energético   

Este gesto está associado à sabedoria. Ao unirmos as pontas 

do indicador com o polegar, fechamos um circuito energético 

de baixa-voltagem que auxilia a concentração.   

  

Benefício Físico   

Equilibra os dois hemisférios cerebrais e acalma o sistema 

nervoso.   

  

Afirmação   

Eu estou totalmente presente em tudo o que faço e em tudo o que me envolve.   

  

2.  Apana Mudra - Limpeza e Aterramento  

Una as pontas dos dedos médios e anulares às pontas dos polegares, 

enquanto os outros dedos, que são os indicadores e mínimos 

permanecem esticados.   

   

Benefício energético   

Além de promover a limpeza, esse mudra tem uma força de 

aterramento, para ajudar você a se conectar com as energias da Terra, 

sempre que você está se sentindo fora de equilíbrio ou leviano.   

   

Benefício Físico   

É como se ativasse uma força vulcânica interna, que irá expelir tudo o que estiver em excesso pelo corpo físico e 

que já não tem mais qualquer utilidade, desintoxica.   

   

Afirmação   

Tudo o que não me pertence ou não me faz bem se desvanece.   

   

3. Garuda Mudra - Leveza e Intuição  

Palma da mão direita em frente ao peito, a esquerda por 

trás. Entrelace os polegares e abra os dedos como as asas de 

um pássaro.   

   

Benefício energético   

Este gesto amplia a nossa consciência, gera leveza e 

liberdade. Ajuda a conquistarmos os nossos objetivos de 

vida com compaixão e contentamento. Expande o poder da 

voz e da intuição.    
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Benefício físico   

Faz com que o fluxo de oxigênio chegue a todas as células do corpo com facilidade.  

  

Afirmação   

Eu penso com clareza;  

Eu sinto com equilíbrio;  

Eu ajo com serenidade.   

   

4. Shanka Mudra – Comunicação  

Mão direita sobre a mão esquerda, descanse o polegar esquerdo sobre a palma da 

mão direita e feche os dedos.  

  

Benefício energético  

É calmante, ajuda a estabelecer o silêncio interior  

  

Benefício Físico  

Ajuda a curar problemas da garganta. Equilibrará tudo aquilo que gostaríamos de falar 
e por alguma razão não dizemos, ou aquilo que falamos, mas gostaríamos de não ter 
dito.  

  

Afirmação  

Minha fala é repleta de harmonia, amor e compaixão.  

  

5. Hakini Mudra - União Una todas 

as pontas dos dedos.  

  

Benefício energético  

Este é o gesto da totalidade, completude. Como um ponto de ligação entre 
duas coisas aparentemente separadas.  Ligação e completude em tudo o 
que existe.   
  

Benefício Físico  

Facilita um estado de equilíbrio da glândula pituitária que 

consequentemente regula todo o sistema endócrino.  

  

Afirmação  

Estou em paz;  

Estou feliz;  

Todo o meu ser vibra de amor e contentamento.  
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6. Uttarbodhi Mudra – Saúde e Autoestima  

Entrelace todos os dedos. Estique os indicadores para frente e os 

polegares para trás.   

  

Benefício energético   

Faz com que o fluxo da energia vital chegue com rapidez a todas 

as células do corpo.  

  

Benefício físico   

Ativa a glândula timo e aumenta a autoestima, promovendo a 

equilíbrio do sistema imunológico.  

  

Afirmação   

Vejo-me forte e saudável;  

Sinto-me forte e saudável; Eu 

sou forte e saudável.  

  

7. Yoni Mudra – Feminino  

Entrelace os dedos para dentro e estique os indicadores para frente e os polegares para trás. Mãos a 4 dedos 

abaixo do umbigo.  

  

Benefício energético   

Ativa as energias da origem do ser.  

  

Benefício físico   

Equilibra o sistema reprodutor feminino: alivia TPM, dores de cabeça, 

cólicas, distúrbios da menopausa  

  

Afirmação   

A verdade do meu ser é que fui criada perfeita, plena e completa. Eu agora sou perfeita, plena e completa. 

Sempre serei perfeita plena e completa.  

  

8. Brahma Mudra – ajuda a emagrecer, protege o coração e combate a insônia  

Com as mãos unidas em punho, envolva os polegares, em frente ao umbigo. Palmas para cima. Deve ser executado 

de uma forma suave, confortável e firme, sem pressões e apertos exagerados nas mãos.  

  

Benefício energético  

Estou em paz;  

Estou feliz;  

Todo o meu ser vibra de amor e contentamento.  
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Benefício físico   

• Acelera o metabolismo, estimulando a queima de gorduras, com redução do tecido adiposo em excesso.  

• Em relação ao coração, permite que os batimentos cardíacos se regulem e com isso os problemas de arritmia e 

isquemia podem ser amenizados.  

• Os neurônios se harmonizam e, desse modo, funcionam melhor induzindo o praticante a um estado de paz e 

profunda tranquilidade.  
  

Afirmação   

Eu me amo e esse amor me transforma na melhor versão de mim mesma.  

  

9. Padma Mudra - Amor Incondicional   

Junte os punhos, polegares e dedos mínimos e abra os outros dedos. 

Posicione em frente ao coração.   

   

Benefício energético   

O símbolo da flor de Lótus, significa pureza: pureza de pensamentos, 

pureza de atitude.  Expande a energia amorosa dentro do ser. Abre o 

coração sutil.   

   

Benefício Físico   

Diminui a carga de tensão sobre o coração físico e cria expansão da 

caixa torácica. Equilibra a circulação sanguínea e pressão arterial.   

   

Afirmação   

Meu coração é uma flor que desabrochou e exala o aroma das minhas virtudes.   

 

10. Anjali Mudra - Prece e reverência  

Una as palmas das mãos em frente ao peito.   

   

Benefício energético   

Este é um gesto de cumprimento, reverência, saudação, reflexão e 

interiorização. Transmite sentimentos positivos, cordialidade e intenções 

sinceras e fraternas, criando uma atmosfera energética positiva.  

   

Benefício Físico   

Reduz o stress, a ansiedade e seus efeitos sobre o corpo físico.  

  

Afirmação   

Paz, amor e bem para todos.   

   
 É exatamente isso o que desejo para nós todos e assim os saúdo: Paz, amor e bem para nós e para todos! 

Um baraço afetuoso, 

                 Denise Custodio, terapeuta.  


