
 
Kismama Jóga Hétvége 
A Magyar Jóga Akadémia előkészítő szakirányú képzése 
Dr. Szász Bernadettel és Selmeciné Bogdán Ágotával 

Április 26-28.  
Ahimsza Jógaközpont Veszprém 

 

 

Kiknek ajánljuk: a Magyar Jóga 
Akadémia 1. évfolyamos hallgatóinak, 
valamint  az elméleti anyag és az ászanák 
egyedisége, különlegessége miatt ajánljuk 
már végzett kismama jóga oktatóknak, 
ilteve minden olyan elhivatott jógázónak, 
aki legalább 2 éve rendszeresen gyakorol, 
és szeretné segíteni saját ill. jógázó 
tanítványai felkészülését a várandósságra.

A hétvége tematikája: 
 

Péntek: 
17.00-20.00-ig: Gátizom, rekeszizom, 
légzés. Testi és lelki felkészülés a 
várandósságra jógával, tartja Detti. 
 
Szombat: 
8.00-12.00-ig: Első Trimeszter, 
kapcsolódó anatómiai ismeretek és 
gyakorlás, tartja Detti. 
12.00-13.00-ig: ebéd  
13.00-14.30: előadás: Táplálkozási és 
életmód tanácsok, tartja Ági. 
14.30-17.00: Második Trimeszter, tartja 
Detti.  
17.00-19.00: szabadidő, városnézés 
19.00-20.30: Női jóga, női lélektan, női 
archetípusok előadás, tartja Ági. 

 

Mit nyújt: 26 órás átfogó, gyakorlás 
központú képzést a pre- és posztnatál 
jóga tudományos és gyakorlati
hátteréről; a várandósságot, szülést és 
születést támogató ászana gyakorlást, a 
női lét sajátosságaira és egyediségére 
hangolva. A három napos kurzus
résztvevői az MJA teljesítést igazoló 
oklevelét kapják. 
  
Dátum: Április 26, 27 és 28. Vasárnap:

 

 

Mindkét előadó a Magyar Jóga Akadémia minősített tanára és Iyengar jógatanár. 
Dr. Szász Bernadett agykutató, okleveles kismama jógaoktató, 17 éve jógázik és 
kutatja az emberi agy és tudat kapcsolatát. 2009 óta tanít anatómiát 
jógatanároknak az USA-ban és itthon. Selmeciné Bogdán Ágota 20 éve 
gyakorolja és 15 éve tanítja a jógát, a Magyar Jóga Társaság és az Ahimsza 
Jógaközpont egyik vezetője, jógaterapeuta, életmód, táplálkozás tanácsadó, 
önismereti-személyiségfejlesztő tréner, agytréner. 

Helyszín: Ahimsza Jógaközpont   
 

8.00-12.00: Harmadik Trimeszter, tartja 
Detti.     Veszprém, József Attila u. 9. 

 
12.00-13.00 ebéd 
13.00-14.30: Mazdaznan, ősi óperzsa 
újjászületéstan a születés előtti 
nevelésről, tartja Ági. 
14.30-17.00: Szülés és születés segítő 
jóga gyakorlatok. Posztpartum jóga, 
tartja Detti. 

A teljes hétvégi kurzus díja: 25.000 Ft  
Napi díj péntekre: 6.000 Ft. 
szombat vagy vasárnap 15.000 Ft/nap. 
A teremben lehet ingyenesen aludni. 
  

Jelentkezés: Selmeci Ágotánál 
 30-6494-055 ill. yoga@yoga.hu 
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