
GOSHA.YOGACARE 
MAŁGORZATA CHRZANOWSKA 

Gosha.YogaCare - to przestrzeń gdzie doświadczysz jogi, która będzie fascynującą podróżą w głąb siebie, 
pełną spokoju, harmonii, akceptacji, radości i równowagi. 

OPIS ZAJĘĆ: 
Joga dla mam - Zajęcia te są przeznaczone dla mam, które chciałyby w delikatny sposób popracować z 
ciałem i oddechem, a także potrzebują wyciszenia i odnalezienia życiowej równowagi i harmonii. 
Będziemy praktykować płynne i miękkie przechodzenie z pozycji do pozycji w rytmie oddechu. W 
niektórych pozycjach zostaniemy na dłuższy czas, tak aby głębiej poczuć działanie danej asany. 
Każde zajęcia to nowa sekwencja asan, która będzie skupiała się na konkretnych tematach np. wygięcia, 
otwieranie bioder, skręty itp. 
Te zajęcia uelastycznią i zarazem wzmocnią ciało i ducha :)! 

TERMINY ZAJĘĆ : 
- Wtorek - godz. 10:00 - 11:00 

START ZAJĘĆ: 
- 17.08.2021 (warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się min. 4 osób)  

KOSZT ZAJĘĆ:

- Pojedyncze zajęcia - 35 zł  

- Karnet 4 zajęcia - 120 zł  

ZAPISY: 
Zadzwoń lub wyślij email: 

Email: gosha.yogacare@gmail.com 
Tel. 501 234 095 

PROWADZĄCA: 
Małgorzata Chrzanowska - Od dziecka jest związana ze sportem, trenowała akrobatykę, szermierkę, 
woltyżerkę, a od kilku lat zajmuje się wspinaczką skałkową i wysokogórską. 
Swoją przygodę z jogą zaczęła w 2016 roku w Astanga Yoga Studio Ewy Jaros w Warszawie, gdzie dwa lata 
później ukończyła Kurs Nauczycielski RYT 200h Yoga Alliance, zdobywając w ten sposób międzynarodowe 
uprawnienia do prowadzenia zajęć w stylu Vinyasa, Asthanga Yoga. 
Pragnąc dalej się rozwijać zaczęła uczestniczyć w zajęciach z Aerial Jogi i Aerial Dance. Ta forma ruchu 
stała się dla niej świetnym uzupełnieniem własnej praktyk, oraz możliwością dalszego rozwoju jako 
nauczyciela. . Dlatego też w styczniu 2019 roku ukończyła Kurs instruktorski Aerial Jogi w FITOLOGY 
Klub Jogi i fitnessu. 
W wolnym czasie zgłębia tajniki origami, maluje, szydełkuje, eksperymentuje z kuchnią wegańskiej, robić 
naturalne kosmetyki i jeszcze wiele wiele innych rzeczy  ;)  

Joga daje jej wolność i spokój, pozwala poznać swoje ciało i umysł oraz otwiera serce na drugiego 
człowieka.  

Facebook: h"ps://www.facebook.com/Gosha.YogaCare
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