Resum
IOGA I MINDFULNESS

VIU L'EXPERIÈNCIA DEL IOGA I EL MINDFULNESS

RECOMANAT: Adults
Amb la pràctica de Ioga i el Mindfulness desenvolupem tres competències:
Intenció, Obertura a l'Experiència i Amabilitat.
Tots necessitem parar, desconnectar, sortir de la rutina i dedicar-nos un
temps a nosaltres, que ens ho mereixem. Cuidar-se i dedicar-se temps és
signe de salut. A més, si estem bé amb nosaltres, estarem més oberts i
positius, i això repercuteix en les nostres relacions personals i laborals.
Des d'Es Tiempo de Yoga, realitzem sessions de ioga i Mindfulness per a
empreses.
Amb aquestes sessions, es realitza un treball complet físic, mental i
emocional i s' aconsegueix:
A nivell físic, combatre dolors musculars, articulars i d'esquena, reeducant,
enfortint i flexibilitzant el cos.
A nivell mental, reduir els nivells d'estrès i ansietat, calmant el sistema
nerviós.
A nivell emocional, equilibrar, harmonitzar i ajudar a gestionar les emocions
del dia a dia.

DURADA: 4 hores (3 de taller)
de 9:30h a 13:30h
ESPAI: exterior
(opció d'interior)
GRUP MÍNIM: 15 pers.
PREU: 24,00€

Resum
IOGA I MINDFULNESS
Que farem al llarg del matí?
SESSIÓ DE IOGA (10h aprox.)
- La intenció és dedicar-nos un temps a cuidar-nos, amb l'objectiu de reeducar,
enfortir i flexibilitzar el cos alhora que enfocem la ment calmant el Sistema
Nerviós.
- Les Postures de ioga (asanes) ens ajuden a prendre consciència del nostre cos,
a flexibilitzar-lo i enfortir-lo. Les sessions de ioga combinen el manteniment de
les asanes o postures amb el moviment fluid i sincronitzat de la respiració.
- Les Tècniques de respiració (pranayama) ens ajuden a connectar el nostre cos
amb la nostra ment, augmentem i millorem la nostra capacitat respiratòria i
permeten que el nostre cos es relaxi i la nostra ment es calmi.
- El nivell i la intensitat de la sessió de ioga s' adapta perfectament a les
necessitats de cada persona.
Descans per a un coffee break i agafar forces (11h aprox.)
SESSIÓ DE MINDFULNESS - Basat en el MBSR (11:30h aprox.)
(Reducció de l' Estrès Basat en Consciència Plena)
- La Meditació i/o Mindfulness afavoreix l'autoconeixement, el control, la
claredat mental. Quan aquestes tècniques es practiquen regularment, ajuden a
pensar amb més claredat i afavoreix els pensaments positius i la serenitat.
Aquest major coneixement d'un mateix és un primer pas per al creixement
personal i ens ajudarà a mantenir el control en situacions d'estrès.
- Aprendrem i practicarem senzilles tècniques per gestionar l'estrès del dia a dia
utilitzant algunes de les eines basades en el programa del MBSR ( Mindfulness
Based Stress Reductioon) on veurem: què és Mindfulness i com funciona
l'atenció, com la percepció condiciona la realitat, reconèixer i regular les
emocions, l'estrès que afecta el cos i la ment, la resiliència per respondre a
l'estrès, comunicació conscient i un dia per practicar amb plena consciència,
tenir cura i la gestió del temps.

Acabarem la jornada amb un petit pica-pica (13h aprox.)

