MAGYAR JÓGA
AKADÉMIA 2013/14
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A Magyar Jóga Akadémia felvételt
hírdet a 2013-14 tanévben induló
I. Évfolyamára

Mi a Magyar Jóga Akadémia?

H ogy a n fol y i k a ké pzé s ?

A MAGYAR JÓGA AKADÉMIA a
Magyar Jóga Társaság által
létrehozott jógatanár képző
intézmény, amely 5 x 1 éves egymásra
épülő képzést hírdet.

A képzés évente 9 alkalomból áll, (24
nap), elején és végén 5-5 napos
bentlakásos képzés, és közben 7 db

Kinek ajánljuk az I. évfolyamot?

Tanáraink Magyarországon
évtizedek óta elismert, minősített
oklevéllel rendelkező vezető
jógatanárok, jógaközpontok,
jógaiskolák vezetői.
Selmeci Csongor, Selmeci Ági
Kővári Katalin,
Szép Ferenc,
Kovács Erzsébet,
dr. Pápai Gyula,
Zoltai Miklós és Zoltainé Mónika
Disztl János,
dr Szász Bernadett.

hétvége .

Kik tanítanak?
Jelentkezni és érdeklődni a
képzés vezetőjénél:

Selmeci József Csongor
minősített vezető jógatanár
a Magyar Jóga Társaság
elnöke
tel: 30-237-0838,
e-mail: yoga@yoga.hu
honlap: www.yoga.hu

Mindazon jógatanároknak, akik
ráéreztek arra, hogy a jógában sokkal
több van, mint amit a tanárképzésen el
tudtak sajátítani. Ha szeretné
elmélyíteni az oktatói ismereteit,
megtanulni az ászanák mellett a
haladóbb pránajáma és relaxációs
valamint mentális gyakorlatok
oktatását átélve ezek hatását a saját
gyakorlásában is, akkor várjuk a
Magyar Jóga Akadémiára.
A 2. félévtől lehetőség lesz

Jóga gyermekeknek
szakirányt választani!

Jelentk ezés felté t e l e
É re t t s é g i b i zo ny í t vá ny , va g y
magasabb vé gze ttsé g
M e g s z e rz e t t j ó g a o kt a t ó i o kl e vé l .

Az Akadémia hangsúlyt helyez a jóga eredeti
szemléletének bemutatására, a spirituális fejlődés
átélésére úgy, ahogy az az ősi iratokban megtalálható és a mai magyar valóságban alkalmazható.
Milyen tantárgyaink vannak?
Kiemelt tárgyak:
Ászana gyakorlás és oktatás
Pránajáma gyakorlás és oktatás
Relaxáció (felsőbb éveken jóga nidra) gyakorlás és oktatás
A további tárgyak a képzés első évein:
Otthoni gyakorlás átbeszélése és ennek kapcsán a spirituális fejlődés vezetése
Koncentráció, meditáció, mantrák
Satkarmák
Jógatörténelem
Jógabölcselet
Jógapszichológia
Jóga energetika
Életmód, étrend
Jóga és tudomány
Oktatásmódszertan, didaktika, tanfolyamtervezés

A Jóga Gyermekeknek szakot Zoltainé Bertalan Mónika
óvodapedagógus, individuálpszichológusi szakreferens, minősített vezető jógaoktató
valamint
Z o l t a i M i k l ó s individuálpszichológus, minősített vezető jóhógatanár, jógaterapeuta
vezetik.

További jelentkezési lehetőség a képzés
tanárainál:
Budapest:
Kővári Katalin 30-242-9443,
Szép Ferenc 20-916-5194
Debrecen:
Zoltai Miklós 52-715-966, (12- 13 óra
között)
Kiskőrös:
Disztl János 30-503-8796
Kiskunfélegyháza:
Kovács Erzsébet 20-914-6748
Miskolc:
Dr. Pápai Gyula 70-240-8268

További infók:
www.yoga.hu/jogaoktato-kepzesmagyar-joga-akademia.php

A képzés pontos időpontjai
Induló bentlakásos tábor: 2013. október 9-13. Veszprém, AHIMSZA Jógaközpont
Évközi hétvégi alkalmak a SZÚRJA Jóga és Egészség Központban Budapesten
a Paulay Ede u. 25-27. szám alatt.
1. hétvége: november 9-10.
2. hétvége: december 7-8.
3. hétvége: 2014 január 11-12.
4. hétvége: február 22-23.
5. hétvége: március 22-23.
6. hétvége: április 12-13.
7. hétvége: május 17-18.
Záró vizsga tábor: 2014 június 11-15. Veszprém, AHIMSZA Jógaközpont.
Felvételi elbeszélgetés
A jelentkezési lap kitöltése és elküld.se után telefonos időpont
egyeztetéssel. (30/237-0838)
Helyszín: Budapest, SZÚRJA Jóga és Egészség Központ.
VI. Ker. Paulay Ede u. 25-27. II/20.
A képzés teljes díja: 288.000 Ft
Fizetési ütemezés
1. A jelentkezéskor (ha valamelyik vezető tanárnál gyakorol), vagy a
felvételi elbeszélgetés után: 60.000 Ft
2. Az indító bentlakásos táborban fizetendő az első félév: 72.000 Ft
3. 2012 februárjában a 2. félév: 96.000 Ft
4. 2012 májusban a záró vizsga tábor díja: 60.000 Ft.

