CLASSIC CLASS

Com totes les propostes de IOGA A LA FEINA, la CLASSIC
CLASS està enfocada a obtenir una vida laboral sana. És el
contrapunt al Business ioga. La diferència: la Classic és a
terra, amb màrfega i coixí.
La pràctica de ioga a terra és més intensa i profunda que a la
cadira. Requereix més temps i més dedicació però els resultats
son molt beneficiosos.
Tot el que entra en contacte amb el terra s’estimula i, per
tant, aprofundim a nivell muscular, esquelètic i orgànic. Hi ha
certes parts del cos que només podem relaxar o deixar anar a
terra.
La cadira és de resultats ràpids i aporta moltes eines i
recursos pel dia a dia. El terra és més lent i aporta una
preparació física i mental més profunda.

Les sessions són de Kundalini Ioga, amb alguns apunts d’altres
tècniques.
El Kundalini és un ioga dinàmic. Cada classe està destinada a
algun objectiu específic a través d’una sèrie d’exercicis que es
diuen kriyas. Poden ser: per obrir els pulmons, per deixar anar
la tensió, per treballar el sistema limfàtic, renal i suprarenal,
construir una esquena sana, reduir l’estrès...
La respiració és de gran importància per desenvolupar els
exercicis correctament. Normalment es respira pel nas. A les
primeres sessions insistim en aquest tema per anar endinsantnos a poc a poc en re-aprendre a respirar, en una manera de
respirar que t’ajudarà molt: la respiració conscient.
Objectius:
•
•
•
•
•
•

Obtenir un cos i una ment flexibles
Millorar la concentració i l'energia
Construir una actitud positiva
Reduir l'estrès i millorar la satisfacció
Aconseguir la pau de la ment
Adquirir tècniques per treure el màxim de recursos físics
i mentals
Treure màxim rendiment amb el mínim esforç
Desenvolupar coneixements d’auto-protecció i d’equilibri
intern

•
•

Beneficis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redueix l’estrès i l’ansietat
Ajuda a millorar la flexibilitat de la columna vertebral
Enforteix els músculs abdominals
Enforteix el sistema immunitari
Enforteix el sistema nerviós
Estimula la concentració i la memòria
Revitalitza cos i ment
Augmenta la creativitat
Afavoreix l'autocontrol emocional

Metodologia:
Tots els exercicis es realitzen en una màrfega
Començarem amb sessions senzilles que anirem pujant de
nivell.

Ens endinsarem en la pràctica del Pranayama (respiració
iòguica) i de la meditació per aquietar la ment. Les
meditacions són curtes, dinàmiques i fàcils per a persones que
no hi estan avesades.
No es necessita cap mena d'experiència prèvia en la pràctica
del ioga.
Cada sessió segueix el següent esquema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connexió per concentrar-nos en el treball de la sessió.
Escalfament
Kriya o sèrie d’exercicis
Relaxació
Petita meditació
Tancament

INFO PRÁCTICA
ONLINE
Les sessions s’imparteixen online, via ZOOM, en directe.
Us fem arribar un link per entrar a totes les sessions
contractades, uns dies abans de la sessió i un cop aprovat
el pressupost.
Obrim la reunió 10 minuts abans de començar i la tanquem
després de comentar la sessió entre els participants.
Els participants segueixen la sessió amb l’àudio tancat.
Els comentaris finals es fan amb l’àudio obert.
Material necessari: roba còmoda, màrfega, pareo o
tovallola, coixí, manta
Espai necessari: mínim 2,5 m2 per persona
Nombre màxim d’alumnes: fins a 100
Durada de cada sessió: 45 min
PRESENCIAL
La professora es desplaça a l’empresa que la contracta.
Material necessari: roba còmoda, màrfega, pareo o
tovallola, coixí, manta
Espai necessari: mínim 2,5 m2 per persona
Nombre màxim d’alumnes: fins a 15
Durada de cada sessió: 60 / 75 min
CONTACTE
Elisabet Surís Granell
+34 696 533 619
info@iogafeina.cat

