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SZÓBELI VIZSGA KÉRDÉSEI

1. Határozd meg a női jóga fogalmát!

2. Mondj el mindent a medencealapról, funkcióiról. Hol helyezkedik el? Milyen

funkciókat lát el? Milyen gyűrűsizmok találhatóak ezen a területen?

3. Mik a medencealap gyengülésének okai, tünetei? Miért baj, ha gyengül?

4. Milyen módjai vannak a medencealap erősítésének? Hogyan őrizhetjük meg az

egészségét? Mutass be 5 ászanát vagy egyéb dinamikus gyakorlatot az erősítésére!

5. Beszélj 5-10 mondatban a női csípőről. Miben különbözik a férfi csípőtől? Milyen az

anatómiai felépítése? Hol található a csípőhorpasz? Mi okozhatja a csípőhorpasz

rövidülését?

6. Beszélj 5-10 mondatban a helyes testtartásról. Miért fontos? Mik a helyes testtartás

alapelvei? Mik a helyes ülés alapelveit. Mi a gyökérzár és a csípőzár?

7. Mutasd be a a menstruációs ciklus négy szakaszát! (hormonális, fizikai oldal)

8. Sorold fel a hormonháztartás felborulásának fő okait!

9. Mi az ösztrogéndominencia, mik a kialakulásának fő okai, tünetei?

10. Írj le mindent az ösztrogéndominencia megszüntetésének lehetséges módjairól!

11. Mi a PMS? Mik a fő okai, tünetei? Beszélj a lelki oldaláról is!

12. Mi a ciklus szabálytalanságainak fő oka? Milyen menstruációs problémákat ismersz?

Mik ennek az okai? Milyen ászanákat javasolnál gyér, kimaradozó menstruációra?

13. Mi a ciklus szerinti gyakorlás 3 aranyszabálya? Milyen ászanákat kerülünk a

menstruáció alatt? Milyen ászanákat javasolnál a menstruációs görcsök enyhítésére

(Sorolj fel 3-5 ászanát!)

14. Menopauza meghatározása, fázisai, természetes folyamatai. Mik a jógagyakorlás fő

elemei menopauza idején? Milyen teákat, természetes gyógymódokat ajánlanál egy a

menopauza idejébe lépett nőnek?

15. Sorolj fel 5-10 ájurvédikus étkezési vagy életmódbeli ajánlást, méregtelenítési

technikát!

16. Mik az aknataposó ételek? Mik a betegségek kialakulásának fő okai általában?

17. Milyen jótékony hatásai vannak a böjtnek? Mire érdemes figyelni böjt esetén?



18. Milyen ászanákat, gyógynövényeket, étkezési ajánlásokat, valamint lelki folyamatok

vizsgálatát javasolnál a következő esetekben, ha egy hölgy hozzád fordul?

- székrekedés, emésztési zavarok

- pajzsmirigy problémák

- meddőség

- gyér menstruáció

- felfázás

- menopauza tüneteivel küzdő hölgy

- erős, elhúzódó menstruáció

- depressziós / szorongó hölgy

19. Milyen hatással van a stressz a női szervezetre? Miért van szükség a stressz oldására?

20. Milyen jótékony hatással vannak a fordított testhelyzetek a női testre? Vedd hozzá a

kontraindikációkat és a helyettesítő ászanákat is! Sorolj fel fordított testhelyzeteket!

21. Milyen hatással vannak az ülő előrehajlások a női testre? Milyen hatással vannak a

hátrahajlások? Mire kell figyelni ezeknél a pózoknál, mik az ellenjavallatok?

22. Mesélj a női életszakaszokról! Írd le a női ciklus négy szakaszának lelki oldalát!

Mutasd be a négy ashramát!

23. Mi a Sanatana Dharma? Miért fontos a karma oldása? Hogyan tudjuk oldani?

24. Mutass be részletesebben a jóga 8 ága / jámák és nijámák közül kettőt. Hogyan

illeszted be azt a jóga gyakorlásába vagy a jógaórába?

25. Mutass be részletesebben egy csakrát! Mik az egyensúly felborulásának jelei, hogyan

harmonizálhatjuk?

26. Milyen mudrákat ismersz a női test harmonizálására?

27. Mutass be részletesebben 2-3 általad alkalmazott gyógynövényt és hatásaikat!

28. Mely elemek kombinációi a dóshák? Milyen ájurvédikus testtípusokat

különböztetünk meg?

29. Mutasd be a három gúnát! Mely ételeket érdemes kerülni, mely ételeket érdemes

beilleszteni az étkezésünkbe?


