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Emoție prin Mișcare!



Yoga - O practică străveche
Adaptată la o lume modernă

Practica Yoga este atât de populară datorită multitudinii de
beneficii terapeutice pe care aceasta le are asupra minții și
corpului. 
Hatha Yoga este metoda prin care mintea este calmată, iar
energiile fizice și mentale sunt canalizate în direcții
constructive. 
Yoga nu este o religie, ci o filozofie de viață. Este universală
și fără de timp, relevanța ei menținându-se astăzi la fel ca
acum 2000 de ani. Este o metoda eficienta de a menține
echilibrul interior în fața presiunilor impuse de traiul de zi cu
zi.
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De ce Corporate Yoga?
Ai grijă de angajații tăi!

 
Companiile încep să înțeleagă importanța sănătății.
Modul în care se simt angajații și colaboratorii tăi

influențează în mod direct perfomanța companiei. Din
ce în ce mai mulți angajați integrează activități fizice
variate în rutina de zi cu zi. Yoga s-a dovedit a fi una
dintre cele mai benefice soluții în armonizarea minții
și trupului, devenind un aliat indispensabil în viețile

noastre profesionale și personale.
Companiile de succes de renume mondial precum

Apple, Google, Forbes și multe altele au introdus Yoga
în programele corporate de wellness crescând astfel

productivitatea și motivația angajaților.
 



Creșterea prezenței la
birou
Yoga ajută la îmbunătățirea stării generale de
sănătate, la creșterea imunității astfel la
scăderea absenteismului pe caz de îmbolnăvire

Beneficii pentru compania ta
Yoga ajută la

 

Cultivarea spiritului de echipă
Un loc de muncă armonios este mult mai productiv
dacă angajații și colaboratorii se susțin reciproc
pentru a atinge excelența. Yoga ajută la menținerea
unei stări pozitive, la temperarea spiritelor și crează o
experiență comună menită să faciliteze legături într-
un mod relaxant și plăcut.
 

Reducerea Stresului
Mediul de lucru este în continuă schimbare.
Angajații sunt adesea supuși  stresului și
oboselii. Stresul cauzat de locul de muncă
conduce la depresie, anxietate, scăderea
performanței, absenteism, moral scăzut,
accidente și pierderi financiare mari.

Creșterea
productivității,
motivației, creativității, moralului, stării de
bine a angajaților. Toate acestea rezultă în
dezvoltarea ca întreg a companiei tale.



Creșterea motivației, energiei, focusului mental,
creativității prin tehnici de relaxare și mindfullness.
 

Beneficii pentru angajați
și colaboratori

Reducerea durerilor de spate, de cap și tensiunii
musculare  cauzate de statul la birou

Creșterea flexibilității și forței fizice
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Creșterea moralului, satisfacției personale, încrederii
în sine prin tehnici de respirație, jocuri și exerciții
personalizate



Mișcare + Streching + Calm = Stare de Bine
trei pași simpli de urmat acum
 

RESPIRĂ
CONȘTIENT
Prin respirație conștientă
poți să te  încarci cu
energie, să îți calmezi
emoțiile, să marești focusul
și chiar să elimini durerile
de cap.

ÎNCHIDE OCHII
Te interiorizezi mai bine când
închizi ochii. Fii conștient de
tine, de respirația ta, de
gândurile pe care le emiţi. Fii tu
cu tine aici și acum, în prezent.

CORPUL TĂU,
TEMPLUL TĂU
Ai grijă de corpul tău! Stai
drept, fă mișcare regulat și nu
uita să zâmbești!



Explorarea simţurilor

Sunet
Diferite instrumente folosite pentru
relaxare

Atingere
Tehnici de relaxare prin atingere cu
diferite texturi

Aromaterapie
Uleiuri Esenţiale 



2 ȘEDINŢE PE
SĂPTĂMĂNĂ

12 LUNI

Pachetele Corporate 
Care ți se potrivește?

WORKSHOP 
 1 PE LUNĂ  

1 ȘEDINŢĂ PE
SĂPTĂMÂNĂ/

6 LUNI 

1 ȘEDINŢĂ  PE
SĂPTĂMÂNĂ/

12 LUNI

Contactează-mă pentru o ofertă personalizată! 

- Exerciţii de încălzire
- Posturi de yoga
- Tehnici de respiraţie
- Joc sau posturi în
pereche
-Tehnică relaxare în 10
min

-Exerciţii de încălzire
-Posturi de yoga
-Tehnici de respiraţie
-Joc sau posturi în
pereche
-Tehnică relaxare în 10
min
 
 
 
 

- Tips & tricks pentru o
postura corectă 
- Exemple de exerciţii
pentru dimineaţă,
tehnici de respiraţie
pentru insomnii,
energizare sau
mindfullness

- Structura ședințelor
săptămânale descrise în
stânga + Soluţii
adaptabile în funcţie de
nevoile şi obiectivele
companiei



Yoga este metoda ideală de a sparge gheața într-
un team building. Implici colegii în activități fizice

și le oferi o doză zdravănă de vitalitate și voie
bună. Este incredibil ce pot face respirația

conștiență, stretching-ul și jocurile pentru startul
unei zile și fortificarea spiritului de echipă!

O sesiune activă este potrivită pentru toată lumea!
Participanții lucrează în perechi sau în grup pentru

a intra în diverse posturi sau pentru a se juca. 
Jocurile presupun lucrul în echipă, comunicare și

multe râsete.
Beneficii? 

 Creșterea nivelului de cooperare între colegi |
Relaxare | Fortifică încrederea și spiritul colectiv | 

 

Yoga Teambuilding
Relaxare, râs, comunicare, eliberare stres, mindfullness



Salutări!  Sunt un suflet căruia îi place sa zâmbească și să se joace! 
Sunt mămică a 2 năzdrăvani, Daria (5 ani și jumătate) și Darius (2
ani), care mă motivează zi de zi să fiu calmă și să găsesc soluții

pentru situații neprevăzute. 
Ei sunt cei care îmi aduc bucurii imense și cei ce îmi reamintesc

constant de copilul interior din fiecare din noi care vrea să
zâmbească, să se joace și să se bucure de lucrurile mărunte. 

Îmi place să dansez, să mă exprim liber,  să creez și să ghidez copiii
și oamenii în evoluțiile lor. Toate acestea prin zâmbet, iubire

necondiționată, o privire pozitivă asupra lucrurilor și punând  accent
pe iubirea,  încrederea în sine și forțele proprii!

 Iubitoare de frumos, de natură și de viață!

Cine este Tea?
Zâmbește, Iubește, Dăruiește, Primește!



 

 

Terapeut holistic

Practician Time Line Healing, Theta Healing
Cursuri: Acces Bars, masaj somatic, masaj terapeutic ,
cursuri de călătorii interioare şi eliberări emoţionale 

 

 

 

Practicant Yoga din 2014
Certificare Yoga Alliance - Hatha yoga 
Certificare Yoga Alliance -  Yoga pentru Copii 
Instructor - clase de yoga pentru adulţi din octombire 2018
Instructor -  clase de Yoga pentru Copii şi Părinte & Copil din
octombrie 2018

TEODORA HAIDU
Yoga instructor 
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Teodora Haidu
Yoga Instructor

yogacutea@gmail.com

Hai să discutăm!
Solicită o ofertă personalizată


