
 

 

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                
 
 

 

 

PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB MI 

630 657 377 (Whatssap i trucades) 

 

I SI VOLEU SABER MES DE MI,AQUÍ US DEIXO LA MEVA WEB …. 

 

 

Al llarg dels anys diferents estils de dansa i el seu aprenentatge hem van 

portar a ampliar el meu llenguatge corporal i tot allò es va transformar en 

una eina d´expressió i de pendre consciència del que sentia , amb el ioga 

vaig aprendre a escoltar-me a sentir-me mes present a habitar parts del 

meu cos que estaven desconnectades. Amb cada postura el meu cos hem 

responia obrint i desbloquejant i m´ajudava a connectar mes 

profundament amb mi, amb la vida. La meva proposta es compartir això 

amb tots vosaltres i oferir un espai per aprendre a donar-se un mateix allò 

que necessita.  

CLASSES  TALLERS I ACOMPANYAMENTS INDIVIDUALS 



 

BENEFICIS FISICS I EMOCIONALS 

 HATHA IOGA RESTAURATIU I TERAPEUTIC 

 El ioga restauratiu es diferencia dels altres per la utilització de suports 

que faciliten l´apertura i la realització de postures amb l´afegit de gaudir 

de tots els beneficis que aporta cada asana. 

 La relaxació a les postures fa que el Sistema Parasimpàtic s´activi i 

produeixi una sensació de descans i calma i que la respiració sigui mes 

fluida i profunda aconseguint un estat de relaxació  i escolta profunda. 

 Com a eina de creixement personal, el ioga restauratiu es una gran eina 

per a ser mes conscient del que necessita el teu cos i es revitalitzant i 

molt efectiu en casos de depressió, ansietat i estrès a mes de aconseguir 

un alleujament de dolors crònics a la esquena i d´altres parts del cos. 

OBJECTIU PRINCIPAL DE LA PRACTICA  

 Que es produeixi un canvi d’hàbits ( físics , emocionals i mentals) de dins 

a fora, des de la relaxació, escolta, activació i mobilització de capes 

profundes de la musculatura del nostre cos. 

 Vinculem cos i ment a traves de les postures (asanes),respiració 

(pranayama) i activació d´un pensament profund i en calma (meditació) 

MOVIMENT CONSCIENT   

 Dur la atenció al aquí i ara. Quan ens movem de manera conscient, es a 

dir , portant la atenció al nostre cos , aquest respon, millora s´expandeix, i 

la nostra ment es portada a l´aquí i l´ara per lo interesant que està 

succeint al cos. Això relaxa la ment, i ajuda a sortir de pensaments 

repetitius. 

 Aprèn a descobrir i respectar els propis límits corporals. Honrant –los  

aprens a tractar-te amb respecte a totes les àrees de la teva vida i pots 

trobar maneres mes creatives de viure les teves emocions 

 Moure´t lliurement i conèixer a nivell corporal com ets et fa guanyar 

confiança en tu i en el teu organisme, i en tota la saviesa que es teu cos 

te, només hem de deixar que flueixi i ballar amb ell. 

DANSA 

 A traves de diferents danses i músiques del mon(africanes, balcàniques, 

turques...) utilitzarem cada so, cada moviment per recordar i aprendre 

noves maneres de moure’ns i gaudir ballant. 

 

HATHA IOGA RESTAURATIU I MOVIMENT CONSCIENT, ofereixen la possibilitat 
d´explorar i gaudir del nostre cos a un ambient agradable i tranquil. A través 
d´exercicis, aprendrem noves maneres de moure’ns i ballarem diferents ritmes i 
músiques ... amb la pràctica mes restaurativa relaxarem i activarem la 
musculatura necessària per reconduir i alliberar tensions, acció i escolta es 
donaran de la mà durant les sessions. 
Amb un visió holística ,  ioga i moviment conscient, es un camí d´escolta del 
nostre cos i d´afavorir l’autocuració i el propi coneixement d´un mateix. 
 
MOVIMENT YIN S´ADAPTA A QUALSEVOL EDAT I NO CAL CAP EXPERIENCIA, 
NOMES GANES DE DISFRUTAR, ESCOLTAR , CONEIXER , PERCEBRE EL TEU COS, 
LA TEVA ANIMA.... 
 
SI BUSQUES.... 
 

 Ballar 

 Consciència i col·locació corporal 

 Treball d´escolta , presencia 

 Un espai d´expressió i recerca personal 

 Conèixer  ioga terapèutic i aprendre a practicar a casa 
 
 


