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laboratório para mente & corpo
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Sou a Janaina Blanco, arquiteta, designer, mãe, 

apaixonada pelo Yoga e pelo mundo que existe além dos asanas. 

Sou uma Facilitadora de Yoga feliz em compartilhar essa vida

que pode “te trazer de volta pra vida!”

E me considero uma pesquisadora infinita de 

ferramentas para o desenvolvimento pessoal!
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o Yoga Lab 
Estou sempre buscando técnicas, métodos, vivências, experiências,

que auxiliam na minha evolução como ser humano.

E pensando nisso concretizei um espaço físico em Porto alegre- RS, 

que vai muito além de um Estúdio de Yoga.

Um espaço onde além de aulas de Yoga, eu trago profissionais

de diferentes áreas que podem colaborar com o 

desenvolvimento pessoal, 

através de aulas, workshops, vivências, talks, etc.
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“Eu acredito que quanto mais ferramentas conhecermos 
e testarmos em nosso próprio laboratório(mente & corpo) 
mais recursos teremos para trilhar a estrada infinita
que é o autoconhecimento!”

como surgiu a ideia do 
Yoga Lab Home?

A ideia de transformar o Yoga Lab em online já estava nos planos, 

porém a pandemia antecipou a “materialização”dessa plataforma.

Realizei uma curadoria de profissionais, que para mim, são 

referência em determinadas áreas e que contruibuem com o 

desenvolvimento do ser humano!

Astrologia védica, Yoga somático, Nutrição além dos alimentos,

Música vibracional, Psicologia dos chakras, Kundalini Yoga e outros.



Yoga Lab Home
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Yoga Lab Home?
Escolhi o nome Yoga Lab Home com o objetivo de levar o Yoga Lab

até a casa das pessoas, com diferentes tipos de conhecimentos, 

possibilitando que cada pessoa escolha o que faz mais sentido 

para ela naquele momento. 

Home também significa Lar, casa, aconchego. 

Que é pra onde todo ser humano retorna sempre.

E que no momento atual é onde todos estão quase que 24hrs.

Acredito que com o conhecimento de diferentes ferramentas,

esse caminho de volta pode se tornar mais fácil ou 

mais consciente! 

E eu vejo o Yoga como esse voltar, 

retornar, se aconchegar em você mesmo!
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profissionais que gostaria 
de ter no Yoga Lab Home:
   |  Madu Cabral: Astrologia Védica

   |  Duda Monteiro: Facilitador da expansão da consciência & 

   Yoga somático

   |  Cecília Rothermel: Psicóloga e Educadora de Autocura

   |  Carol Viesi: Nutrição e culinária Intuitiva

   |  Lipe Araúj: Músico vibracional

   |  Ju Menz: Kundalini Yoga

   |  Bárbara Gazola: Health Coach
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cursos, mini cursos e 
workshops
Cada profissional terá disponível no site Yoga Lab Home um 

pequeno curso, gravado ou ao vivo, onde irei agregar um 

material exclusivo Yoga Lab, que poderá ser uma aula de 

Vinyasa Yoga minha, com o tema do curso,  uma meditação 

gravada ou um material gráfico. Material esse que será enviado 

antecipadamente para aprovação do profissional para que seja 

adicionado ao seu conteúdo.

com Madu Cabral

curso de 
astrologia védica

workshop
conhecendo os 
chakras

com Duda Monteiro

workshop
03 poeiras da
consciência

com Cecília Rothermel

workshop
Nutrição da alma

com Carol Viesi

workshop
música vibracional

com Lipe Araújo

workshop
kundalini

com Ju Menz

PS: aqui estão alguns dos profissionais que gostaria de ter no Yoga Lab Home!
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como funcionam os cursos:

A ideia é que sejam cursos pequenos, que podem ser gravados

em módulos com sugestão de 15/30min de duração cada módulo.

Ou como o profissional preferir.

O profissional me envia a gravação e eu edito adicionando 

capa Yoga Lab Home(não farei edição de vídeos no geral) +

material Yoga Lab exclusivo.

| E se você prefere que o seu curso, mini curso ou workshop seja

ao vivo, também funciona.

| Se você já tiver um curso gravado e acha que esse seria 

um produto, ótimo!

| Se você quiser gravar um conteúdo exclusivo para o 

Yoga Lab Home, maravilhoso!
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financeiro

As primeiras 05 vendas, será repassado o valor total que o 

profissional irá cobrar pelo seu curso, retirando somente as taxas

do cartão cobradas nas vendas do site(ainda estou avaliando qual 

a melhor plataforma para pagamento e assim que souber eu 

comunico)

E a partir da 5º venda, 20% fica para o Yoga Lab Home.

Com o objetivo de gerenciar a plataforma, fazer divulgação nas 

redes sociais e também pelo conteúdo agregado 

exclusivo Yoga Lab.
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objetivo

O objetivo é levar diferentes tipos de assuntos, aulas, mini cursos,

cursos e workshops para todos os tipos de pessoas!

Unindo um time de profissionais que para mim 

são especiais!

|   Futuramente tenho uma grande vontade de organizar 

um evento onde quero levar todos os profissionais em um

final de semana que poderá ser transformador na vida de 

muitas pessoas!   |
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da jana para vocês!

Lembrando que é um projeto que esta nascendo, a partir da

minha experiência pessoal, onde encontrei todos vocês!

E cada um com o seu conteúdo, tem me transformado!

O Yoga Lab Home está sendo pensando com 

muita verdade e eu ainda não sei estimar quantas vendas 

podemos ter e se vai realmente dar certo, mas o que eu quero dizer, 

é que sou uma pessoa que quanto mais pessoas verdadeiras 

eu agrego nas minhas práticas, na minha vida, mais eu 

evoluo como ser humano!

                              E quero compartilhar essas possibilidades com o mundo 

                 também! 

                 Os diferentes profissionais poderosos que podem 

                 agregar na evolução de muitas pessoas!
             



www.yogalabhome.com
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todo seu ser como um laboratório!


