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A Magyar Jóga Társaság Egyesület
2008-tól újra lehetővé teszi, hogy csatlakozzanak hozzá 

a komolyan érdeklődő gyakorlók és jógaoktatók. 
Az okleveles jógaoktatók teljes jogú tagként, a gyakorlók pártoló tagként  
tudnak a Társasághoz csatlakozni. Mindkét típusú tagság lehetővé teszi,  

hogy a tag megkapja az akadémiai sorozat megjelenő részeit, és a  
Magyar Jóga Akadémia egy hétvégi alkalmán téritésmentesen  

látogatóként részt vegyen. A további alkalmakon tagjaink látogatóként  
kedvezményesen vehetnek részt az Akadémia képzési alkalmain.

 Mindkét tipusú tagság lehetővé teszi, 
hogy a tag megkapja a szakmai füzetsorozatot,  

és részt vegyen az évente kétszer megrendezésre kerülő 
oktatói találkozón. 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Selmeci József Csongor 

e-mail: yoga@yoga.hu • tel: 30/237-0838
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Elõszó

A szakmai könyvsorozatunk ezen kötetével elkezdjük azon tananyagok ki-
adását, amire a Magyar Jóga Akadémia tanítása épül. Ezen elsõ kötet egy válo- 
gatás, szemezgetés a tanári kar részérõl az anyagokból. Vannak benne olyan részek, 
amelyeket egy kezdõ gyakorló is haszonnal használhat, pl. az „Álló testhelyzetek” 
anyaga, vagy a „Hathének és légzésszabályozó mudrák” fejezete, illetve a „Himalájai 
Jóga Tradíció relaxációs technikái” kezdõ gyakorlatai.

Vannak azonban olyan részek is benne, amikkel még az Akadémia magasabb 
évfolyamos hallgatói is komolyan fognak dolgozni, ilyenek az „Oktatási módszertan 
és didaktika”, a „Jáma-nijáma”, a „Pránajáma mint út” a „Fordított testhelyzetû 
ászanák” valamint a „Meditáció” fejezetek. A segítõ tanmesék a jógaoktatásban, 
pedig a tanítás mélyebb lelki aspektusairól szól.  

A kötetben szereplõ anyagok színvonala jól tükrözi az elkötelezettségünket a 
jóga komoly gyakorlása és a megtapasztalás felé.

Most pedig általában szeretnék írni arról  szándékról, ami a Magyar Jóga 
Akadémiát létrehozatta velünk. 

Valamennyiünk kötelessége, akik oktatunk hogy saját magunkat és oktatási 
színvonalukat folyamatosan fejlesszük.

A korábbi években és jelenleg is számtalan képzési rendszerben el lehet in-
dulni, hogy komolyabb ismereteket szerezzünk a jógával kapcsolatban de ezek a 
tanfolyamok 1 max. 1,5 éves hosszúságúak voltak, és utána mindenki magára ma-
radt az útján, és kereshetett nemzetközi képzéseket, ha tovább akart menni. 

Ezeknek a képzéseknek gyakran az árfekvése és a nyelvi akadályai, valamint 
a magyar viszonyok nem ismerete nehezítette a képzés elvégzését, illetve hogy az 
ismereteket a magyarországi viszonyok között könnyen lehessen alkalmazni. 

Amiben a Magyar Jóga Akadémia mást jelent azok pontosan ezek a szempon-
tok. Az oktatók mind Magyarországon évtizedek óta tanító, a magyar viszonyokkal 
folyamatosan szembesülõ, és az ebbõl adódó nehézségeket megoldó, a jógaoktatást 
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hivatásszerûen gyakorló tanárok. Mivel ismerik a magyar viszonyokat fel is tudnak 
készíteni a felmerülõ nehézségek – hatóságokkal való egyeztetés, vállalkozói prob-
lémák, a tanulók hozzáállásának megváltoztatása stb. megoldására.

A több évtizede tartó gyakorlás, ami a tanári kar mögött van biztosíték arra, 
hogy a tanított dolgokat maguk is kipróbálták, ismerik és nem pusztán egy tankönyv 
ízû elméletet adnak le.

A másik fontos szempont a belsõ munka, belsõ út. Ha valaki tanult pszi- 
chológiát komolyabban, vagy foglalkozott a jóga mentális gyakorlásával, akkor 
tudja, hogy egy belsõ úton való vezetéshez, egy mentális gyakorlat során felmerülõ 
élményanyag átdolgozásához bizony mindaz a biztonságot nyújtó légkör kell, amit 
csak saját anyanyelvi környezetben, megfelelõ szeretet és gondoskodás teli lég-
körben lehet kialakítani olyan tanári karral, akik az elejétõl fogva végigkísérik a 
hallgatót. Az Akadémia kereteit szándékosan úgy formáltuk, hogy minden együtt 
töltött alkalommal a belsõ élmények megtárgyalására sor tudjon kerülni. 

Az idõbeli keret az 1 + 4 év (1 év alap oktatói képzés és 4 x 1 év ráépülõ 
akadémiai továbbképzés) komoly személyiségváltozást tesz lehetõvé, ugyanakkor 
az évenkénti záróvizsga rendszer elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki akkor hagyja 
abba a sikeres év végi záróvizsga után, amikor akarja. Aztán, ha késõbb felébred 
benne a vágy, akkor onnan folytathatja, ahol befejezte.

Az alap oktató képzésnek bármilyen oktatói oklevelet elismerünk, de az 
Akadémia elsõ évének közepén egy kis házi vizsgát tartunk, amibõl mindenki 
számára kiderül, hogy eséllyel folytathatja-e a képzést, vagy jobb, ha elgondolkozik 
a váltáson. 

Nem célunk a tömegképzés, és az sem, hogy mindenki aki beiratkozott az 
elvégezze az iskolát. Ha nem felel meg egy olyan gyakorlási és tanulási rendszernek, 
ami napi 1 órás gyakorlást, írásos évközi beszámolókat, írásbeli és szóbeli záróvizsgát, 
oktatási és gyakorlati bemutatókat tartalmaz, valamint a 2. és a 4. akadémiai év 
végén szakdolgozatok készítését, akkor nem fogja tudni elvégezni a képzést.

Ezek a követelmények azt a célt szolgálják, hogy a hallgató belsõleg váljon  
jógaoktatóvá és ne  csak egy papírt kapjon a végén az elvégzett képzésrõl!

Természetesen az Akadémiai vizsgaidõszakok lehetõvé teszik azt is, hogy aki 
a korábbi években az MJT képzések valamely követelményét még nem tudta 
teljesíteni, és szeretné befejezni a képzését õ most megtehesse. 

A tanári kar elég nagy létszámú ahhoz, hogy mindenki a saját tárgyára kon- 
centrálhasson, és maximális figyelmet tudjon szentelni a részleteknek. 

Nagy vállalkozás, amibe a tanári karral belevágtunk, sokkal egyszerûbb és 
jövedelmezõbb lenne egy kisebb tanári karral egyéves oktatóképzéseken oktatók 
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tömegeit kibocsátani, de a saját belsõ megtapasztalásaink mélysége, és az össze-
fogás továbbvivõ erejébe vetett meggyõzõdésünk mégis az Akadémia létrehozására 
sarkalt. 

Ha a fent megfogalmazottak összecsengenek a saját magatok felé támasz-
tott igényességetekkel, akkor ne hagyjátok ki azt a fejlõdési lehetõséget, amit az 
Akadémián keresztül végzett közös munka nyújtani tud számotokra!

Konkrét részleteket a:
http://www.yoga.hu/jogaoktato-kepzes-magyar-joga-akademia.php 
linken találtok.

Jó gyakorlást és ihletõ belsõ megtapasztalásokat kívánok!

Selmeci József Csongor
Magyar Jóga Társaság elnöke
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