
  

Comença a practicar ioga personalitzat per a tu, sent i 

viu tots els seus beneficis i amplia el teu benestar físic, 

emocional i mental .... 

Vols practicar ioga tranquil·lament a casa i amb un pràctica personalitzada per a tu i per 

al moment vital que estàs vivint? 

Tens mal d´esquena? 

Vols deixar de fumar ? 

Tens abstenia estacional? 

Vols perdre pes? 

No pots dormir? 

Estàs trist o amb molta ansietat?  

Et sents molt cansat? 

Tens problemes amb la menstruació? 

Basant el meu treball en el cos, utilitzo el ioga i la seva vesant mes restaurativa i 

terapèutica per a crear una base d´exercicis personalitzats que anirem valorant, ampliant 

i canviant al llarg de les sessions que es vagin fent conjuntament. 



El contacte amb el cos, estar present amb tu cada dia, i prendre un espai per respirar, 

moure i sentir com esta el cos es de vital importància avui dia, en una societat marcada 

per moltes obligacions durant el dia i a on hem arraconat el cos, els sentits i ens 

excusem amb la falta de temps o el cansament. 

Desde la vesant física i de malestar fins a la vesant mes emocional amb el ioga i el 

moviment terapèutic, podem anar relaxant , deixar anar i entendre processos marcats pel 

nostre cos però que incorporen emocions i estats d´ànims que de ben segur podrem 

canviar en la mesura que els coneguem. 

COM SON LES SESSIONS 

Primer i després de una primera entrevista i sessió conjunta, crearem una sèrie per a 

realitzar a casa de manera individual , adaptant-la al temps, espai i forma física de la 

persona. 

Es important que durant la setmana es realitzin les practiques, trobant un lloc i hora 

per a estar amb nosaltres i així setmana a setmana i a les sessions aprofitar per valorar 

els canvis que es van produint i cada cop mes crear una bona practica individual. 

Amb aquestes sessions apart de practicar ioga i exercicis de consciència corporal 

aprendrem a reconèixer les necessitats del cos i a escoltar el que necessitem a cada 

moment, els beneficis de la pràctica son molt amplis i es treu un bon coneixement de 

postures i tècniques a realitzar. 

A totes les sessions es crea una particular manera de fer , d´ensenyar , de practicar ja 

que el que no volem es res estricte ni difícil, ho farem des de la suavitat, la confiança i 

la alegria de estar rebent i donant un regal cada dia a nosaltres mateixos. 

DURADA  

Les sessions individuals tenen una durada de 1 a 1 hora i mitja. 

S´aprofiten les sessions per fer una pràctica amb diferents materials i amb postures que 

requereixen de la presencia de una persona per a realitzar-les còmodament i amb 

seguretat. 

En els casos que es facin sessions específiques per treballar alguna dolència en 

especial, sigui física o emocional es requerirà de un mínim de 4 sessions per a 

valorar com es va evolucionant. 

 

CLASSES AMB GRUPS REDUITS (max. 5 persones) 

Les classes estan enfocades al hatha ioga resturatiu , oferint un grup petit per poder 

atendre a cada persona i fer un treball mes específic per a cadascú dins del grup. 

 




