PROGRAMA DE TXIKUNG
Optimitza la teva energia vital
El nostre cos està preparat per a l'acció! Però si acumulem tensions en el
nostre organisme, sens dubte acabarem creant malestars que, si no es
tracten, derivaran en diverses molèsties. I això repercuteix directament en
la nostra qualitat de vida laboral i personal.
Aquestes sessions brinden, a les persones que les practiquen, les eines
necessàries per evitar adoptar hàbits poc saludables i així, optimitzar
l’energia vital.
Es basen en tècniques terapèutiques de Health Qigong (Txikung per a la
Salut) que formen part de la medicina tradicional xinesa (MTX).
Aquesta disciplina energètica utilitza el moviment, la respiració i la
concentració, tot sincronitzat en gestos i postures.
Entrenant el cos i la ment, els donem l'espai necessari per autoregular-se;
per arribar a un equilibri intern (homeòstasi) a nivell fisiològic.
En finalitzar la sessió, el cos sembla menys dens, més subtil, vibrant i la
ment està clara i atenta per reprendre l'activitat laboral amb tot el nostre
potencial.
Objectius:
• Reequilibrar cos/ment/emocions
• Reduir l’estrès i el cansament
• Millorar i optimitzar el nivell energètic
• Prendre consciència de la respiració
• Flexibilitzar i enfortir les articulacions
• Millorar la salut
• Augmentar la productivitat i millorar el rendiment
Beneficis:
• Millora la qualitat de vida laboral i personal
• Augmenta la capacitat de concentració i la memòria
• Genera empatia i esperit d’equip
• Prevé males postures
• Respiració conscient

Metodologia:
El programa consta de vuit sessions.
Les sessions tenen una part que es repeteix al llarg del temps per poder
aprendre els moviments bàsics i una altra part que va variant segons el que
es treballi en cada sessió.
Cada sessió consta de:
1- Posada en marxa, presa de consciència del cos i de la respiració
2- Auto-massatge taoista.
3- Flexibilitzar les articulacions, mobilitzar i relaxar l’esquena.
4- Moviments específics per treballar Els Cinc Elements de MTX i la
seva correlació amb els principals òrgans interns.
5- Relaxació final.
S'ensenyarà una rutina per fer a casa entre sessions.
Es treballa de peu.
Les sessions s'acompanyen amb música.
És fàcil d'aprendre, no es requereixen coneixements previs. Les pràctiques
s'adapten a les possibilitats de cada persona.
INFO PRÀCTICA
Material necessari: l'alumne haurà de portar roba còmoda i calçat flexible.
Per raons de seguretat no recomanem realitzar la pràctica descalç, ni en
mitjons amb adhesius.
Nombre màxim d'alumnes: 25 persones.
Espai: es necessita un espai mínim d'aproximadament un metre quadrat per
alumne.
Durada: 8 sessions de 45 min.
CONTACTE
Elisabet Surís Granell
+34 696 533 619
info@iogafeina.cat

