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YOGA CIKITSA 

(YOGA TERÀPIA) 

Seminari amb Radha Sundararajan i Anupama Das 

Barcelona, 27-30 juliol 2017 

 

Moltes persones s’apropen al Yoga cercant millorar problemes que afecten 

la seva salut. Per aquestes persones la pràctica de Yoga habitual no ofereix 

una resposta prou adequada perquè el que necessiten és una aproximació 

molt atenta i individualitzada. 

Shrî Krishnamacharya sempre deia que el Yoga ha d’adaptar-se a les 

necessitats del individu. Va insistir molt en el fet de portar el Yoga a la 

persona i no la persona al Yoga. 

Aquesta aplicació individualitzada és l’especialitat de Yoga Cikitsa. Inclou 

tos els diferents nivells de la persona: físic, mental i emocional. Aquesta és 

l’aproximació que fa la Yoga Teràpia: considerar a l’individu d’una manera 

complerta. Quan la Yoga Teràpia s’aplica d’així, el guariment es fa possible. 

El seminari està adreçat sobretot a professors de Yoga. També pot ser 

interessant per als estudiants que vulguin comprendre millor com el Yoga 

entén l’ésser humà i el gran potencial de guariment que tots tenim. 

 

Organitza: ÄCÄRYA - www.cantvedicyoga.com 

 

http://www.cantvedicyoga.com/
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LES PROFESSORES  

    

Radha Sundararajan  ha estat alumne de TKV Desikachar, fill i estudiant 

del llegendari Yogacarya Shrî Krishnamacharya. Ha estat també estudiant i 

professora de Yoga i de Cant Vèdic durant gairebé 30 anys i és Yoga 

Terapeuta, Formadora de Professors de Yoga i  Formadora de Professors de 

Cant Vèdic. 

Ha estat associada amb el Krisnamacharya Yoga 

Mandiram –KYM- al llarg de quasi 25 anys com a Yoga 

Terapeuta i professora de Yoga i de Cant Vèdic. 

Radha va ser directora del Vedavani, el departament 

de cant del KYM. Va ser també directora del Sannidhi 

of Krishnamacharya  Yoga durant 2 anys. 

Ha viatjat extensament per tot el mon divulgant el 

Yoga i el Cant Vèdic segons la tradició del gran mestre 

Shrî Krishnamacharya. Actualment ensenya i treballa 

de manera independent. 

 

 

Anupama Das és Yoga Terapeuta, Professora de Yoga i Professora de 

Cant Vèdic. Va ser també una alumna destacada que va completar el 

Diploma de Post-grau de Yoga amb el KYM. 

Els darrers 12 anys ha estat associada a diverses 

organitzacions com el KYM, on hi va treballar com 

a professora i assistent en l’àmbit de recerca; SKY, 

on va fer de professora de Yoga, directora de 

programes d’ensenyament i directora assistent; i 

YOGAVAHINI, com a terapeuta i coordinadora. 

Ha estat implicada en diversos seminaris, formacions i 

classes individuals de Yoga Teràpia. A més a més de 

seguir estudiant i practicant, s’ha especialitzat en 

l’ensenyament de Yoga per a nens. 
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CONTINGUTS 

 Aspectes fonamentals de Yoga Cikitsa 

 Presentació de casos 

 Modificacions per Yoga Cikitsa 

 Planificació de sessions 

 Cant Vèdic 

 Pràctica d’âsana (matins) 

 Sessió de meditació (tarda) 

El seminari s’impartirà en anglès amb traducció al castellà. 

LLOC 

El seminari es farà en una casa molt bonica d’una barri força tranquil de 

Barcelona: 

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri 

Nena Casas  37 – 47 

http://casaespiritualitatsfneri.com/contacte 

Més indicacions de com arribar-hi s’enviaran més endavant. 

ALLOTJAMENT 

La casa ofereix un allotjament molt confortable amb habitacions 

individuals i dobles. 

Un bufet vegetarià estarà disponible per esmorcar, dinar i sopar. 

En el full d’enregistrament que segueix s’indiquen els preus per 

l’allotjament i els àpats. Si us plau, indiqueu les vostres opcions. 

HORARI  D’ACOLLIDA 

Si us allotgeu a la casa podeu arribar el dia 26 a partir de les 17:00 

El seminari començarà el dia 27 a les 09:30 del matí i acabarà el dia 30 a 

les 16:00. El dia 27 podeu començar a arribar a partir de les 08:30.  

 

http://casaespiritualitatsfneri.com/contacte
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ENREGISTRAMENT 

Cal enviar aquest full a Núria Vinyals abans del 30 d’abril de 2017:   

nuria@cantvedicyoga.com    

El preu del seminari és de 380 euros. La  preinscripció és de 80 euros que 

cal ingressar al compte:    

IBAN   ES50 2100 0716 6802 – BIC/SWIFT CAIXESBBXXX  

indicant el vostre nom i YOGA CIKITSA 2017.  

És molt important que feu la preinscripció abans del 30 d’abril de 2017 

 

ALLOTJAMENT:  Seleccioneu si us plau les vostres opcions.  

Pensió complerta.  ( 4 dies, arribada el divendres 26 de juliol a partir 17:00 

fins diumenge 30 després de dinar). 

 Habitació individual     280 euros *** 

 Habitació doble           440 euros ***                

                                                   La comparteixo amb........................................ 

***Observació: només es disposa de 8 habitacions amb bany que seran distribuïdes seguint 

l’ordre d’inscripció. La resta seran amb bany compartit.***  

Només àpats. Menú vegetarià. Marca si us plau els àpats que voldràs 

fer. 

 Esmorzar     25 euros  (els 4 dies) 

 Dinar           50 euros  (els 4 dies) 

 Sopar          50 euros  (els 4 dies) 

 

DATES PERSONALS 

NOM I COGNOM 

TELÈFON I  E-MAIL 

POBLACIÓ 

EXPERIÈNCIA EN YOGA 
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