
PETRA ÉS BARBY 

YOGA 

 

A bevezető fázisban első lépésként szeretnénk bemelegíteni a csoportot és elkezdjük a témára 

hangolást. Szeretnénk, ha kialakulna az itt és most élménye a megbeszélt témával kapcsolatban. 

Ismerkedő gyakorlatokkal indítanánk és fokozatosan térnénk rá a tréning céljára. 

Természetesen a csoport dinamikától is függ, hogyan tudunk velük haladni, egy – egy 

alkalommal.  

Fontosnak tartjuk az elméleti részt érthetően, egyszerűsítve átadni, és utána gyakorlatokkal 

megerősíteni a tanultakat. Minden alkalom végén értelmezzük a történéseket, feladatokat, 

otthon végezhető gyakorlatokat adnánk a csoportnak.  

 

Részletes tartalom jegyzékünk a témával kapcsolatban:  

1. A program kereteinek megbeszélése  

2. Ismerkedés  

3. A valódi változás lépései 

4. Elfogadás lépései 

5. Saját akcióterv készítése 

6. Hogyan jutunk el a félelmektől a lehetőségekig?  

a. Idegrendszer – légzőrendszer – stressz kapcsolta  

b. Légzés – Jóga gyakorlatok  

c. Stressz – Hogyan ismerjem fel időben a konfliktust, a stresszt? 

d. Megküzdési stratégiák 

7. Konfliktus - és stresszkezelés jógával 

 

 

 



Árajánlat 

Csapatépítő programok az egészséges életmód jegyében 

 

1 alkalmas jóga órák és workshopok :  

(Ha az idő engedi, akkor szabadtérben jógázunk)  

 

• 70 perces jóga: 

 

- intenzívebb óratípus, kezdők és haladók számára is élvezetes  

- erősítő, egyensúly fejlesztő pózok  

- intenzív  

Ár:  4.000,- Ft / fő 

• 70 perces relax jóga 

 

- könnyű, lassú, meditatív óratípus, talajon ülő és könnyebb pózokkal 

- légzőgyakorlatok 

- hosszabb relaxáció 

- pihentető, lazító program  

Ár:  4.000,- Ft / fő 

Csapatépítés és egész napos programok (vagy több program 

összeválogatása)   

 

• Stresszkezelő:  

- reggeli jóga 60 perc    

- önismereti játékok  

- mi a stressz? Változás lépései, elfogadás.  

- relaxáció és légzőgyakorlat, lazító önarcmasszázs gyakorlatok / office jóga – 

meditáljunk az irodában 

- ajándék jegyzettel, amit a hétköznap is elsajátíthatnak.  

 

Leírás: 4 órás program          Teljes ár: 180.000,- Ft  ( 14 főig)  

 

 



• Egész napos program:  

 

- reggeli jóga – 60 perc 

- csapatépítő játék  

- mi a stressz? Változás lépései, elfogadás. 

- Jógaelmélet a nyugati ember számára (légzés, csakrák) 

- relaxáció és légző gyakorlatok – (ajándék jegyzettel, amit a hétköznap is 

elsajátíthatnak) 

- relax jóga este – 60 perc  

 

Leírás: 5 – 6 órás program          Teljes ár: 250.000,- Ft ( 14 főig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.petrayoga.hu 

 

http://www.petrayoga.hu/

