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Mit mondanál három szóban magadról?  

Test-lélek-szellem, aki valahol tart az útján, a valódi és tartós (időtálló) értékeket keresi és 

igyekszik hű maradni önmagához.   

Hogyan kezdődött, miért a jóga?  

A főiskola elvégzése után azzal a szándékkal kezdtem el dolgozni, hogy majd karriert építek. 

Elsőként egy öt csillagos szálloda recepcióján dolgoztam, ahol elég hamar kiderült számomra, 

hogy ez így nagyon kevés lesz. Lelkileg teljesen kimerültem és mindig is éreztem, hogy 

valamit keresek, valami hiányzik. Ekkor mentem el az első jógaórámra, ami hatalmas 

felismerés élmény volt. A jóganidra (relaxáció) alatt a belső hang megszólalt: EZT 

KERESTEM!  

Hogyan lettél jógaoktató, mikor? 

Az első jel az volt, amikor elmentem jógázni és ahogy megérkeztem a jógaközpontba, egy 

másik gyakorló megkérdezte, hogy én vagyok-e a jógaoktató. Ekkor már olyan szinten az 

életem részévé vált a gyakorlás, hogy mindent eköré szerveztem. Majd 2011-ben indította el 

az Anahita Jógaközpont az egy éves jógaoktató képzését és Szilasi Márti bátorítására 

belevágtam.  

Mit végeztél el, kinél tanultál és mikor? 

Az első képzésem 2011-ben az Anahita által szervezett, Magyar Jógaoktatók Szövetsége által 

akkreditált egy éves hatha alapképzés volt, Szilasi Márti és Nagy József vezetésével. Majd 

egy vinyasa flow továbbképzésen vettem részt Varga Judit vezetésével, amit tovább szerettem 

volna fejleszteni, így később, 2014-ben elvégeztem Juditnál a 200 órás Yoga Alliance-es 

vinyasa flow képzést is. A sorban a női jógaoktató képzés következett Csuday Dórinál, 

közben párhuzamosan Bakos Attila Jógapszichoterápia és Életmód Tanácsadó 250 órás 

képzését fejeztem be. 

Ha nem jógaoktató lennél, akkor mi lennél?  

Bármi, amibe energiát fektetek, de én a jógát választottam.   

Mit jelent neked az (jóga)oktatás? 

Felelősséget, szolgálatot és jelenlétet. A gyakorlók általában feszültséggel a testükben, 

csapongó elmével érkeznek a jógaórákra. Az oktató feladata irányt mutatni a gyakorlóknak, 

hogy a jógaóra által képesek legyenek feloldani a testi-lelki feszültségeket, ezáltal közelebb 

kerülve a belső lényegükhöz, önvalójukhoz. 

Melyik a kedvenc ászanád?  

Az éppen aktuális állapotomhoz igazodó ászana, mikor mi, de a leggyakoribb ászana talán az 

adhó-munkha-svanászana lehet. 

Te hogyan, mikor pl. gyakorolsz?  



Számomra az elsődleges szempont az egyensúly megtartása a testi-lelki-szellemi szinten. 

Mivel női testben vagyok, mindig szem előtt tartom az aktuális állapotomat és ehhez igazítom 

a gyakorlásomat is. A pranyama gyakorlatok és a kontempláció a mindennapjaim része, 

ászanázni igyekszem hétszer egy héten. Van olyan nap, amikor mindet alkalmazom, de van, 

amikor csak a légző gyakorlatokat.  

A legkedvesebb tapasztalatod, élményed eddigi oktatói pályafutásod során? 

Nem tudnék kiragadni egy élményt. Minden óra más és minden órának megvan a saját 

szépsége, egyedi hangulata. Egy jógaóra minden perce mélyen megérint. Minden olyan 

alkalom, amikor látom, ahogy a gyakorlók belemennek a feszültségekbe, félelmeikbe és azok 

feloldásra kerülnek. 

A legnehezebb helyzet eddig egy órádon? 

Életem első jógaórája, amit tartottam. A félelem leküzdése és hogy elhiggyem magamról, 

hogy taníthatok.  

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

Természet, zene, tánc, jógafilozófia, sámánizmus, őstörténet. 

Minek tudsz a legjobban örülni? 

A szeretteim ölelésének, a rügyező fáknak, a tengernek, óceánnak, a virágoknak, a friss 

levegőnek, a szépségnek, a szinkronicitásnak, a ritmusnak, a mozgásnak, minden élő, ősi 

zenének, dallamnak, a jógának és annak, amikor megértek valamit. 

Ha azt mondjuk irodalom, azt mondod …. 

Wass Albert, Feldmár András, Bakos Attila, Ken Wilber 

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

A családdal nagyon szeretek főzni, egyedül, csak ha szívből, hangulatból jön. Kedvenc 

konyháim az indiai, mexikói, thai, mediterrán, csakis a vegetáriánus fogások. Ami mindig 

jöhet a spenót, a friss, nyers zöldborsó, évszak szerinti gyümölcsök, zöldségek. 

Kedvenc film, színészek? 

Általában azok a filmek érintenek meg, amik a tudatműködéssel foglalkoznak pl. Harcosok 

Klubja, Mátrix 1., Halálsoron, Lucy 

Kedvenc zenekar, zene?  

Minden olyan zene, ami a törzsi gyökerekig nyúlik vissza, sámándob, doromb, didgeridoo, 

dél-amerikai hangzások, indiai mantrák, szitár, a hegedű hangja, hangdrum és még sokan 

mások. 

Ki az, aki a legnagyobb hatással van rád?  



A családom, Rupert Spira, Jézus Krisztus 

Hol jártál már és hova utaznál még szívesen?  

Szomszédos országok, Anglia, Belgium, Luxemburg, Franciaország, Németország, 

Spanyolország, Tunézia, Egyiptom, Görögország, Olaszország, Kanári szigetek, Maldív 

szigetek. A következő úti cél Peru lesz, aztán szépen jöhet a többi sorban.   

Mit vársz ettől az ősztől indított jógaoktatói képzésről? 

Fejlődést, tanulást, elmélyülést minden résztvevő számára, beleértve magamat is.  

Távlati célok? 

Szeretném fejleszteni, szélesíteni, mélyíteni a tudást és a tapasztalásokat. Ezekből a 

megértésekből, szeretnék olyan jógaórákat, képzéseket létrehozni és vezetni, amik elérnek 

azokhoz, akiknek szüksége van hasonló tapasztalásokra. Szeretnék egyszer majd egy saját 

központot a természetben valahol.  

 
 


