
YOGA DO SOM
o conhecimento de Si através  

das vibrações sonoras

NĀDA YOGA 
CURSO DE FORMAÇÃO



O Nāda Yoga é um antigo sistema, cuja origem
remonta à civilização védica. Conforme descrito pelos
mestres, ele vem diretamente do Sama Veda, um dos
quatro "Vedas" (livros sagrados). A palavra Nāda vem do
Sânscrito e significa Som, poderia ser traduzida como
uma "vibração sutil" ou "fluxo de energia sutil",
marcando uma diferença com as formas vibracionais
mais concretas que geralmente percebemos. Nas
escrituras "Nāda" é descrita como a primeira
manifestação do absoluto não manifesto, e é dito ser a
vibração primordial a partir da qual toda a criação
emana. 





A missão do Curso Internacional de Nāda Yoga é promover o
desenvolvimento psicofísico do indivíduo através de Nāda Yoga,
em busca de maior harmonia no cotidiano e um entendimento

maior que o preparem para o conhecimento de si mesmo. 
Em outras palavras, para a Libertação.

O conteúdo do curso se fundamenta nos ensinamentos
ancestrais do oriente e ocidente sobre o som e a vibração

como ferramentas para o crescimento pessoal, o conhecimento
de Si, a cura e a integração com o Todo.

O CURSO

CURSO DE FORMAÇÃO

NĀDA YOGA 



Certificação reconhecida por prestigiadas instituições Argentinas e do
exterior, entre elas a Embaixada da India  na Argentina, Uruguai e

Paraguai, Dhrupad Vartul da Índia e Yoga Aliance International (Índia).

Neste processo de desenvolvimento contínuo do crescimento interior,
o praticante adquire conhecimento para se tornar um instrutor de

Nāda Yoga e conseguir difundir ainda mais esta experiência para além
de si mesmo.  

É recomendado a todos os interessados nesta formação fazer o
Curso Introdutório como parte essencial para a formação como

Instrutor de Nāda Yoga.

CERTIFICAÇÃO
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PROGRAMA

1: Definição de Yoga. Objetivos do Yoga. Diferentes tipos de Yoga.
Pūrṇa Yoga. Nāda Yoga. Noções básicas de som e acústica.
Exploração corporal da vibração. Vogais e Consoantes. Introdução à
Música Clássica Indiana. Notas musicais e escalas relacionadas.
Bilaval That. Técnicas de Nāda Yoga I: Mantra Yoga I  

2: Apresentação dos três kośas (koshas) - Corpo físico, Corpo
Prāṇico e Corpo Mental. Movimento Corporal e Som. Prāṇa:
definição e funcionamento. Som e distribução energética. Ritmo:
repetição de patrões cíclicos. Intenção. Khamaj That. O som como
símbolo. Técnicas de Nāda Yoga II: Mantra Yoga II, Rāga Yoga I  

3: Esquema funcional do Corpo Mental: Nāḍīs, Cakras (Chakras),
etc. Psicología do Yoga Integral. Exploração das Vogais e estados de
consciência relacionados. O som como veículo de Meditação.
Introdução ao alfabeto Sânscrito e correta pronuncia. Kalyan That.
Técnicas de Nāda Yoga III: Mantra Yoga III, Rāga Yoga II  

4: Filosofía do Pūrṇa Yoga. Altura e cor dos sons: graves, médios e
agudos. Ritmo, velocidade e seus efeitos sobre os diferentes
corpos. Intensidade e timbre. Sensibilidade dos Chakras. Bija
Mantras. Sons musicais e Chakras. Técnicas de Nāda Yoga IV:
Mantra Yoga IV, Rāga e Tāla I

5: Filosofía Hermética e a sua valorização em som. Mantra Yoga.
Kriyās mentais. As três fases do som: kalā, Nāda y Bindu. Meditação.
Técnicas de Nāda Yoga V: Mantra Yoga V, Rāga e Tāla II 

6: Modelo de Aplicação de Nāda Yoga. Teoria e prática de Vinyāsa.
Compensação sonora. Famílias de sons: relações consoantes e
dissonantes. Técnicas de Nāda Yoga VI: Mantra Yoga VI, Rāga e Tāla
III  

7: Filosofia Budista: Karma, Dharma, etc. Qualidades do som:
impermanência, vacuidade,origem dependente. O som como símbolo
II. Bhairavi That. Técnicas de Nāda Yoga VII: MantraYoga VII, Prática
de Vinyāsa I. Compensação sonora II. Rāga Yoga III  

8: Teoria de Āyurveda. Doṣas (doshas): Kapha, Pitta, Vata. Introdução
à Música Gandharva. Noções básicas de Musicoterapia Oriental.
Técnicas de Nāda Yoga VIII: Mantra Yoga VIII, Prática de Vinyāsa II.
Compensação Sonora II  

9: Os 8 passos do Yoga Clássico. Prática de Pratyāhāra, Dhāraṇā,
Dhyāna. Visualização criativa. Os 5 níveis de escuta e estados
mentais associados. Escuta Criativa. Introdução à teoria de
Harmônicos. Meditação Sonora, Criação de Entornos sonoros. O
universo Supramental. Técnicas de Nāda Yoga IX: Mantra Yoga IX,
Prática de Vinyāsa III. Compensação sonora III  

10: Avaliação final e Entrega de Certificados.



O curso é para todas as pessoas que
estão trabalhando o conhecimento de
si, praticam meditação, yoga e/ou tem
interesse em aprofundar no universo
dos sons e vibrações.

PÚBLICO



Marcelo de Aquino Vicente (Nādayogācārya)

Por mais de quinze anos tem trabalhado frutífera e fervorosamente na divulgação e acesso à cultura indiana através do Yoga e da
Música em sua cidade natal, La Plata, e em diferentes partes da República Argentina, América Latina, Europa e Ásia, com seu projeto
de Escola de Formação NĀDA BRAHMAN, da qual é diretor.

Desde o Yoga Integral de Śri Aurobindo e sua devoção à sabedoria ancestral da cultura indiana, estudou Yoga sob a orientação de
Ramesh Bijlani (Śri Aurobindo Ashram Índia), Vedānta com Pūjya Swāmī Dayananda Sarasvatī e Música Clássica da Índia com os
renomados Mestres Ustad Fariduddin Dagar e Ustad Bahauddin Dagar, na Índia. Intérprete de Sitar e música vocal em seus primeiros
dias, abraça a execução da Rudra Vīṇā, o instrumento mais antigo e sagrado da música indiana, em 2011, tornando-se o primeiro
músico sul-americano em possuí-la e executá-la no Cone Sul.

Da mesma forma, projeta e desenvolve um treinamento completo de Nāda Yoga (Yoga do Som) na Argentina, estendendo-o a outros
países do continente. Este curso surge como resultado de uma síntese de mais de 10 anos de estudo e investigação na disciplina.
Desde sua primeira edição em 2010, o curso já foi ministrado em várias regiões da Argentina e no exterior Uruguai, Paraguai, Bolívia,
Equador, Colômbia, Brasil, Panamá e Suécia), sendo reconhecido pela qualidade, profundidade e abrangência.

Após vários anos de estudo e pesquisa sobre o Yoga Integral de Śri Aurobindo e a Mãe, em 2015 ele começou a ministrar um Curso de
Formação de Professores de Yoga de 200 horas alinhado com o programa do curso de Professores de Pūrṇa Yoga (Yoga Integral ou
completo) de Śri Aurobindo Ashram Delhi Branch, onde são estudadas as 4 principais áreas práticas do Yoga, ao mesmo tempo:
Posturas, Respiração, Meditação e Som, abordando os conceitos centrais da disciplina com a profundidade que merecem.

Depois de ter ajudado o Dr. Ramesh Bijlani em muitos workshops e retiros no Śri Aurobindo Madhuban Ashram e Auroville, Marcelo
desenvolveu um Curso de Formação Avançada de Professores de Yoga de 500 horas para outro nível de estudo, prática e
conhecimento sobre a disciplina de Yoga. As atividades do Nādayogācārya Marcelo de Aquino Vicente (cursos, workshops, seminários,
retiros e concertos) na Argentina e no exterior, são desenvolvidas com o objetivo de alcançar todos aqueles que desejam receber a
sabedoria ancestral da Índia, sua cultura e espiritualidade de forma pura e direta, respeitando a tradição e incorporando novas formas
de ensino.

PROFESSOR E COORDENADOR
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Indico demais esse estudo do Nāda Yoga com o Marcelo para
todos que se interessam por meditação, pelo uso do som pra

atingir estado meditativos ou um aprofundamento na
consciência, para quem quer seguir esse caminho de prática

e estudo de desenvolvimento pessoal.

Renato Savassi, músico, psicólogo, constelador sistêmico
familiar e terapeuta sonoro.

DEPOIMENTOS
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Foi um curso muito importante pra mim, abriu novas perspectivas para o meu trabalho. Ele
é recomendado não só para quem é músico, mas também para pessoas que queiram fazer
um trabalho de conexão com o absoluto, com o universo, consigo mesmo e entender como
as frequências, as vibrações afetam nossa vida e podem ser ferramentas para que
possamos nos aprofundar no conhecimento interno e na nossa atuação no mundo.

Cláudia Miranda, musicoterapeuta, harpista e terapeuta sonora.



MAIS INFORMAÇÕES
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DATA DE INÍCIO: 21 nov/20 
Curso de Formação Nível I

PLATAFORMA: Zoom

CRONOGRAMA:
MÓDULO I (ONLINE)
21, 25, 28 novembro
02, 05, 09, 12, 16 e 19 dezembro
06, 09, 13 e 16 janeiro

 Intervalo entre os módulos 1 e 2: práticas indicadas pelo professor.

MÓDULO II (PRESENCIAL) 
RETIRO: 24 a 28 março 2021*
* a data do retiro poderá ser alterada para 21 a 25 jul 2021, caso não seja ainda seguro
realizar encontro presencial.

HORÁRIOS:
sábados - 9h às 12h e 18h às 21h
quartas - 18h às 21h

CURSO ONLINE COM RETIRO PRESENCIAL

RETIRO PRESENCIAL:
Como todas as técnicas nasceram em comunhão com a
natureza, oferecemos um local propício para que seja
realizada uma imersão neste universo de aprendizado

em contato maior com a natureza. 

RETIRO SUJEITO A CANCELAMENTO OU ADIAMENTO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO NA DATA PROGRAMADA (COVID-19).
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VALOR DO CURSO: 
R$ 1.810,00 à vista ou em até 6x R$ 339,00
A primeira parcela à vista (ref. a matrícula) e os demais vencimentos em nov, dez, jan,
fev, mar.

VALOR DO RETIRO :
HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
5 dias: R$ 639,00,00 à vista até dia 31 de dezembro/20.
Hospedagem e alimentação ovo-lacto-vegetariano inclusos (quartos triplos).  
Espaço Holístico Flor da Vida
Azevedo - Área Rural - Fazenda Bela Vista, Moeda/MG 
www.flordavidaholistico.com.br

VALORES/INSCRIÇÃO

* A inscrição é realizada somente após envio do comprovante de pagamento da primeira parcela ou valor total
à vista.
* Em caso de cancelamento da inscrição, será devolvido 80% do valor ou a vaga poderá ser transferida para
outra pessoa.
* As aulas online serão gravadas e ficarão disponíveis para acesso dos alunos em um drive.
* Transporte (opcional): contratação de uma van (ida e volta) - saída de Belo Horizonte/MG. Não está incluso o
valor do transporte no curso.
* Vagas limitadas. GRUPO PEQUENO COM ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL PELO PROFESSOR.

FICHA DE INSCRIÇÃO:    clique aqui
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TEM DÚVIDAS?  ENTRE EM CONTATO:
contato.coessencial@gmail.com

(31) 99723-3002

https://forms.gle/LfpWjVJ9PSvnWmxd9


www.coessencial.com


