
Mit mondanál három szóban magadról?  

Sokszor türelmetlen, de érzékeny és beleérző. Azt hiszem, ilyen vagyok.  

Hogyan kezdődött, miért a jóga?  

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolára jártam, amikor találkoztam a jógával, és így kezdtem el 

Barna Gábornál gyakorolni. Ez 2004-ben volt. Mindig is kerestem a válaszokat a nagy 

kérdésekre, a jóga segít megsejteni a megérthetetlent.  

Hogyan lettél jógaoktató, mikor? Mit végeztél el, kinél tanultál? 

Kádár Zoltán, Papp József és Mezősi Anna hatha jógaoktató tanfolyamát végeztem el 2012-

ben. Csíki Mariannál lettem gyerekjóga-oktató. Idén vizsgáztam Varga Juditnál, mint vinyasa 

flow oktató. Közben elvégeztem több tanfolyamot Bene Máténál, aki a gerinc terápiájával 

foglalkozik. 

Ha nem jógaoktató lennél, akkor mi lennél?  

Űrhajós. 

Mit jelent neked az (jóga)oktatás? 

Azért kezdtem el oktatni, mert nagyon érdekelnek az emberek. Szeretnék átadni valamit 

abból, amit én tapasztalok nap, mint nap. Látom, ahogyan érkeznek gyakorlók a terembe, és 

hogyan távoznak. Engem ez rendkívül inspirál.  

Melyik a kedvenc ászanád? 

Nagyon szeretem a fordított testhelyzeteket, a fejenállást, a kézenállást. A bakászanával 

küzdök, mert egyszerre van benne erő és könnyedség, én pedig a hétköznapokban is sokszor 

elvesztem az egyensúlyt a kettő között. És az örök kedvenc a halászana, az ekepóz, amikor 

szembe kerülsz a szíveddel. 

Te hogyan gyakorolsz?  

Majdnem minden nap, korán reggel gyakorolok. Napüdvözlet variációkkal melegítek be, 

utána az egyes ászanákat próbálgatom, finomítgatom. Improvizálok, nem jógázom videókról. 

Néha ászanasorokat is rakosgatok, kísérletezem, hogy jönnek ki jól a pózok, mit hogyan 

tudnék az órámba beépíteni. De van olyan is, hogy „leülök”.  

A legkedvesebb tapasztalatod, élményed eddigi oktatói pályafutásod során? 

Ilyen rengeteg van! De talán kiemelnék egyet. Járt hozzám rendszeresen egy lány, aki eleinte 

félénknek tűnt, majd éreztem, hogy kezd kinyílni. Elkezdtük a falnál a kézenállást gyakorolni. 

Egyszer csak az egyik alkalommal sikerült egy fél-kézenállásba beleállnia. Elképesztő volt, 

talán mindketten sírtunk is, mert ez számára akkora áttörés volt, szabad volt! Aztán 

elmaradozott az órámról, nem tudtam, miért. Majd egy idő után írt, hogy várandós, és a 

jógának és különösen ennek az esetnek tulajdonítja, hogy teherbe esett. Mindig azt gondolta – 

mert azt mondták neki –, hogy vannak dolgok, amire ő nem képes, de megtört a jég, 



bebizonyította, hogy képes valamire, amire azt gondolta volna: ő soha! Mai napig 

kapcsolatban vagyunk, a második babája is megszületett, és azóta is kapok beszámolókat és 

képeket a családjáról. 

A legnehezebb helyzet eddig egy órádon? 

Három ilyen volt. Az egyik, amikor elkezdtem oktatni, bejött egy kismama az órámra, és nem 

volt még meg a rutinom, hogy hogyan kezeljem, hogyan könnyítsek számára a gyakorlatokon. 

De sikerült! A másik, amikor „lekrisztiztem” egy Krisztinát, és ő kikérte magának. 

Megemésztettem, túl vagyok rajta. És végül: volt egyszer egy magántanítványom, súlyos 

beteg volt. A kemoterápia mellett járt hozzám jógázni. Átérezni a fájdalmát, a szenvedését – 

nem volt egyszerű, de egyben lélekemelő is volt. 

A jóga mellett mi tölt fel, mivel töltöd a szabadidődet? 

Futok rendszeresen a Normafánál. És moziba járok sokat, falom a filmeket. Amit még 

imádok, az a víz, fa tenger vagy a termálvíz. Órákig tudok a meleg vízben ücsörögve 

merengeni. Régen búvárkodtam, vadvízen eveztem, ejtőernyőztem – minden fellelhető extrém 

sportot kipróbáltam. Amióta jógázom, ezekre már nincs szükségem. 

Minek tudsz a legjobban örülni? 

Ebben számomra nincsenek fokozatok. Minden apróságnak tudok örülni, de nincsenek is kicsi 

dolgok szerintem, minden jelentős. Ahogy egy falevelet megbillent a szél, ahogy kel fel a nap, 

vagy nyugszik, de egy esőcseppért is tudok rajongani. Ebben lelkes vagyok, mint egy gyerek, 

és rá tudok csodálkozni bármire. Nagyon tudok örülni annak, ha valaki megért, és én is 

megértem, ha átérzem a másikat. Ha rá tudok hangolódni valakire, és viszont, ez nekem a 

legnagyobb öröm: kapcsolódni.  

Ha azt mondjuk irodalom, azt mondod ….  

József Attila. De mondhatnám azt is, hogy Hermann Hesse. 

Szeretsz főzni? Mi a kedvenc ételed? Melyik nemzet konyhája vagy melyik íz? 

Szeretek főzni, de nem vagyok az a pepecselős típus. Ösztönből főzök, recepteket nem 

böngészek. Ezért is vagyok rossz a süteményekben, mert ott pontosan ki kell mérni, hogy 

miből mennyit. Erre nem vagyok alkalmas. Kóstolgatom és tudom, hogy mi kell bele, csak 

érzésből tudok főzni. A savanyú ízt szeretem a legjobban.  

Kedvenc film, színészek? 

A német és a francia filmek a kedvenceim, de rajongok az olasz rendező Paolo Sorrentinoért. 

A Nagy szépség vagy az Ifjúság jelenleg a kedvenceim. 

Kedvenc zenekar, zene?  

Itt nagy a merítés, mert ebben nincs meghatározó ízlésem. A hangulatomtól függ. Imádom 

Norah Jonest például, de a Rolling Stonest  vagy a Beatlest is. Nem vagyok finnyás.  



Ki az, aki a legnagyobb hatással van rád?  

Azt hiszem, édesanyám. Nem mindig felhőtlen a kapcsolatunk, sőt. De ezeken a 

tapasztalásokon keresztül rengeteget tanulok. A másik a kisfiam, aki olyan, mint egy tükör. 

Nem csak azért, mert nagyon hasonlítunk egymásra, hanem mert mindent leplezetlenül 

visszatükröz.  

Hol jártál már, és hova utaznál még szívesen?  

Rengeteget utaztam, éltem Berlinben hosszú évekig és a Karib-tengeren is dolgoztam, mint 

búvároktató. Nagyon szeretnék Balira elmenni, ezt tervezem a közeljövőben. A másik régen 

dédelgetett úticél Tibet. De itthon  lenni is imádok, engem lenyűgöz a vidék, legyen az a 

Zemplén vagy a Káli-medence. Jelenleg Budapesten lakom, viszont szeretnék vidékre 

költözni, ez egy nem is olyan távlati célom. 

Mit vársz ettől az ősztől indított jógaoktatói képzésről, mik a céljaid? 

Sokan kérdezik tőlem, hogy jöhetnek-e a tanfolyamra akkor is, ha nem oktatnának, csak 

mélyebben érdekli őket a jóga. Szívesen látjuk őket! Én sem gondoltam annak idején, hogy 

oktatni fogok. De ez nem is elvárás. Remélem, mindenki megtalálja és megtapasztalja ezalatt 

az egy év alatt, hogy mennyire varázslatos és különleges út és eszköz a jóga, tele titkokkal, 

érzelmekkel. Remélem, a gyakorlók segítségére tudok lenni abban, hogy ezt átéljék. 

Egyéb távlati célok? 

Egy olyan online jógabolt elindítása, ahol mindenki megtalálja azt, amire szüksége lehet a 

jógázáshoz. Viszont a kézműves dolgokban hiszek, nem hatalmas választékkal indulunk hamarosan, 

nem tömegárukat lehet majd kapni, hanem finom termékek támogatják majd a jógikat. Saját 

központot létrehozni egy még nagyobb célom, egy hely, ami egyszerre kulturális központ és 

jógagyakorló helyszín, ahol a hasonlóan gondolkozók tudnak – nem csak a gyakorlás során, 

hanem – szabadidejükben is találkozni. 

  

 


