
JoVe Jógaiskola

Online Női Jóga Oktatóképzés

vizsgakövetelmények

● 4 óraterv készítése megadott témákban
● A vizsgaanyag (45 perc relaxációval egybekötött jógaóra) rögzítése és beküldése
● Online szóbeli vizsga zoomon keresztül (30 perc)
● Legalább 30 napos gyakorlási napló vezetése és rögzítése (ászana gyakorlás,

meditáció, ciklus és táplálkozás megfigyelése, gyógyteák, tisztító technikák hatásai,
ld. lejjebb, 2-3. oldal)

● 5 óra hospitálás (lehet online óra is)
● 5 óra egyéni óratartás

Sorozatok összeállítása

(a vizsgához legalább 4 sorozat kidolgozása szükséges)

● Gyakorlás a menstruáció utáni 3-4 napban.
● Medencealap, gátizom, csípő erősítése, rugalmasítása.
● Jóga a menstruáció alatt.
● Gyakorlatsor gyér, kimaradozó menstruációra.
● Gyakorlatsor PMS- tünetekre (pl. migrén, hangulatingadozás, álmatlanság, érzelmi

feszültség).
● Gyakorlatsor szűnni nem akaró menstruáció esetén.
● Menopauza.
● Általános hormonegyensúly (lehet fókuszban a pajzsmirigy, petefészkek,

hasnyálmirigy, mellékvesék).



Naplózás

“Nem csak tudnunk kell, hanem a tudást alkalmazni is. Nem csak akarnunk kell, hanem

csekelednünk is.” /Goethe/

Önmegfigyelés: táplálkozás, érzések, napi meditáció, ciklus, alvás, új szokások bevezetése

+ hatásaik megfigyelése, helyes testtartás megfigyelése, törekvés a napi rutin kialakítására.

LEGALÁBB 30 NAP NAPLÓZÁSA SZÜKSÉGES A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉHEZ.

Ha teheted, naplózz tovább, inkább 40 napig (ez több idő, mint egy menstruációs ciklus,

ezért több felismerést is hozhat). Azért határoztuk meg a 30 napot feltételként, hogy

lehetőséged legyen 1 hónap alatt elvégezni a képzést, ha szeretnéd. Előfordulhat, hogy nem

sikerül minden egyes nap naplóznod, ezzel nincsen semmi gond. A lényeg, hogy a

folyamatok láthatóak legyenek, hiszen Rólad, az egészségedről és a tanulmányaidról van

szó.

Irányelvek az otthoni gyakorláshoz és a napi rutin kialakításához

Ha teheted, tedd meg minden nap:

- gerinc átmozgatása, csípőhorpasz nyitása, nyújtása

- fordított testhelyzet gyakorlása (kivéve menstruáció alatt)

- meditáció (lehet akár a So Ham meditációt napi szinten gyakorolni)

- ujjayi légzés gyakorlása: (stresszoldó, méregtelenítő, szabályozza a pajzsmirigyet)

- felkelés után olivaolajos vagy szezámolajos öblögetés, fogmosás majd nyelvkaparó

- éhgyomorra 2-3 dl meleg víz (méregtelenítés, emésztés)

- ellenőrizd a medence megfelelő helyzetét (szeméremcsont emelése, farokcsont

lefelé, befelé irányítása)

- hála (gyakorlat: a nap végén írd össze azokat a dolgokat, amiért hálás vagy)

Menstruáció alatt kerüld:

- a fordított testhelyzeteket

- erős csavarásokat

- intenzív hátrahajlásokat

- megerőltető edzést, mozgást

- gyökérzár alkalmazását

Ha teheted, kerüld:



- a finomított szénhidrátok, feldolgozott élelmiszerek túlzott, rendszeres fogyasztását

(cukor, fehér pékáru, édességek, juice-ok, felvágottak)

Méregtelenítése:

- csalán, diófalevél, gyermekláncfű tea (hat hetes kúra)

- zellerszárlé-kúra (hat hetes kúra), cékla, répa lé kúra (2 hónap)

- útifűmaghéj rendszeres fogyasztása

- fogmosás előtt szezámmagolajos vagy olivaolajos szájöblögetés napi öt perc (tilos

lenyelni), fogmosás után nyelvkaparó használata

Gyógyteák menstruációs, nőgyógyászati problémákra, a ciklus rendszerezésére

- cickafark (a ciklus első felében)

- palástfű (a ciklus második felében)

- pásztortáska, fodormenta


