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PILLANATBAN ÉLNI, ÚJRA LÉLEGEZNI

Családi jóga Óbudán

A lélek képes megbetegíteni a testet, de a test képes meggyógyítani a lelket. Erről is szólnak a jógaórák. A test moz-
gatásával blokkokat oldunk, rugalmasabbá tesszük, ami által oldódni tudnak a lelki elakadások is – vallja Jakab Ad-
rienn, az AmaSole Római jógastúdió vezetője, akivel stresszoldásról és a gyermekjóga fontosságáról beszélgettünk.

MOZGÁS! Kinek hatására jutott el az első jógaórára?

2005 elején az akkori imádott főnökasszonyom csábított 
el az első órára. Nem volt nehéz dolga, hisz már régóta 
szemeztem a jógával, de nem mentem, mert mindig azt 
hittem, hogy túl pörgős az életem ahhoz, hogy ne unjam 
halálra magam egy órán. Azóta is azt mondom, a leg-
fontosabb az, hogy az első jógaélmény a karakterednek 
megfelelő legyen, különben nem lesz nehéz rásütni a bé-
lyeget, hogy ez nem neked való.

Sikeres közgazdászként dolgozott, miért váltott hiva-
tást, miért nem maradt a jóga csak hobbi?

Mindig fontos volt számomra 
a közeg és a termék/szolgálta-
tás, amivel dolgoztam. Sosem 
végeztem olyan munkát, ami 
másoknak árthat, inkább olyat 
választottam, ami örömet sze-
rez. A jóga szerelem lett első 
találkozásra, ráadásul olyan 
sokat segített nekem egy nehéz 
időszakomban, hogy szerettem volna minél több ember-
rel megosztani ezt az élményt, és energiáimat mások se-
gítésére fordítani. Amolyan révész szerep ez, nem tanítok, 
csak megosztok, átkísérek, emlékeztetem az embereket 
arra, amit mindig is tudtak. Fantasztikus érzés, hogy ez 
még mindig nem munka számomra, lassan tíz éve csi-
nálom már, de a lelkesedésem továbbra sem csökken. Rá 
kellett jönnöm, hogy ha megtalálod azt, amit szívből csi-
nálsz, nem fáraszt, hanem feltölt.

Az AmaSole Római jógastúdió Óbuda egyik közked-
velt jógaterme. Miért épp itt nyitott stúdiót, van esetleg 
óbudai kötődése?

Pécsett nőttem fel, de már régóta Óbudán élek, nagyon sze-
retem ezt a kerületet. A belvárosban sosem vágytam stúdió-
ra, egy kis „vidéki” helyet szerettem volna egy pécsi méretű 
kerületben, ahol az emberek ismerik egymást. A nyitáskor 
kicsit úgy éreztem magam, mint a Csokoládé című filmben: 
nem ismertek, furcsának tartották a színes ruháimat, nem 
értették, honnan jöttem és miért mosolygok állandóan.

Bikram jóga oktatóként végzett, mégsem franchise jó-
gastúdiót nyitott, pedig minden szigorú szabálynak 
megfelelt. Mi volt ennek az oka?

Az első találkozásom a jógával a Bikram jóga volt, így 
mindig is a nagy kedvenc marad, de a jóga „tortája” – 
ahogy nevezni szoktam – olyan nagy, hogy más típusú 
órák gyakorlását is fontosnak tartottam, azt viszont a 
Bikram franchise nem teszi lehetővé. Így vállaltam a 
magyarországi Bikram „család” részéről a fekete bá-
rány szerepet, a kollégák nemtetszését és a lényegesen 
nehezebb marketingtevékenységet a kezdetekben. Az-
óta is elégedett vagyok a döntésemmel. Azt hiszem, 
nem lenne teljes a stúdió az imádott Yin jógám és a 

gyerekjóga nélkül. A stúdióm-
ban tartott sole hot jóga pedig 
csak a nevében különbözik a 
bikram jógától, a gyakorlatsor 
teljesen ugyanaz.

Hogyan kell elképzelni egy 
gyerekjóga órát? Csend, rend, 
fegyelem?

Régebben sokat kuncogtam magamban, hogy azok a 
szülők, akik a katonásnak tűnő Hot jógámra járnak, mi-
lyen érzésekkel bízzák rám gyerekeiket a gyerekjógán. 
Természetesen ezek merőben más jellegűek. A gyerkő-
cök – ahogy a szüleik is – tökéletesek, pusztán emlé-
keztetni kell őket rá, hogy kik ők valójában, és milyen 
fantasztikusan értékesek. Ez zajlik játékosan, önfeledten, 
jógagyakorlatokkal tűzdelve az órán. Más mozgásos fog-
lalkozásokkal szemben itt nem létezik a jobb, ügyesebb, 
első, leg-leg-leg kategória. A jóga filozófiája és tanításai 
közvetve jelennek meg az egymásra figyelésben, elfoga-
dásban, türelemben, nyugalomban és aktivitásban egya-
ránt. A tini jóga pedig a tizenéves korosztály testi és lelki 
adottságaira, problémaköreire fókuszál. Tartásproblé-
mákat rendez, érzelmi és hormonális hullámzásokat 
simít el. A gyakorlatok, ahogy a felnőtteknél is, a teljes 
hormon- és idegrendszerre hatnak.

Nemcsak tanít, hanem oktat is. Mesélne a Kicsinapra-
forgók gyerekjóga-oktatóképzésről?
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„Amolyan révész szerep ez, nem 
tanítok, csak megosztok, átkísérek, 
emlékeztetem az embereket arra, 

amit mindig is tudtak. Fantasztikus 
érzés, hogy ez még mindig nem 

munka számomra.”
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Sokáig igyekeztem minél több gyerekrendezvényen 
népszerűsíteni a jógát, megszerettetni az érdeklődőkkel, 
majd rájöttem, hogy még több gyerekhez el tudom juttat-
ni, ha átadom a tudásomat olyan lelkes oktatójelölteknek, 
akik aztán vidéken is gyerekek százait jógáztathatják. 
A másik kedvencem a Yin jóga oktatóképzésem, amit a 
vendégeink igényére állítottam össze. Itt a hagyományos 
kínai orvoslás elveit figyelembe vevő jógagyakorlatokat 
tanulunk, amelyek során jobban megismerjük magun-
kat, testünk és főbb szerveink működését és ezek testi 
és lelki hatásait.

Amíg a szülő Hot jógán izzad, addig a gyerkőc a másik 
teremben jógázhat. Nagy segítség ez az olyan szülők-
nek, akik amúgy is időhiányban szenvednek. A gya-
korlást pedig folytathatják otthon, a jógakártyák segít-
ségével. Hogy jött a jógakártya ötlete?

A családi jóga hatására. Minél több gyerekkel szerettem 
volna megosztani a jóga élményét és azt, hogy együtt mo-
zogjon a család. Sajnos kevés mozgásos társasjáték van a 
piacon. A jógakártya viszont egyszerű, a gyerekek nagyon 
szeretik. Az ászanákat (testhelyzeteket) nagyon könnyen 
leutánozzák a fotók alapján, és a végzett gyerekjóga okta-
tóknak is nagy segítséget nyújt. Rengetegféle módon lehet 
vele játszani, tényleg csak a képzelet szab határt.
 

A habozókat mivel bíztatná, miért érdemes jógázni?

Azt vallom, hogy a lélek képes megbetegíteni a testet, de 
a test képes meggyógyítani a lelket. Erről is szólnak a 
jógaórák. A test mozgatásával blokkokat oldunk, rugal-
masabbá tesszük, ami által oldódni tudnak a lelki elaka-
dások is. Megtanít a pillanatban lenni, újra lélegezni és 
fellélegezni.

Tudna olyan gyakorlatot mondani, amit kezdők, eset-
leg gyerekek is kipróbálhatnak egy nehezebb nap 
után?

Mondjuk egy szuper légzőgyakorlat? Hisz a légzés min-
dennek az alapja. Lufifújás, akár lufi nélkül is. A stressz 
nem kerülhető el a budapesti életünk során, de megta-
nulhatjuk kezelni azt. Napközben a munkahelyen vagy 
otthon, amikor hazaérünk, akár az egész családdal együtt 
végezhető. Egy 10-es skálán határozd meg a stressz-szin-
tedet, majd legalább kétszer annyi lufit kell telefújnod. 
Azaz, ha maximális a szint, úgy 20 képzeletbeli lufi vár 
rád. Egy jó mély belégzés, majd lassan szájon át hosszú ki-
légzés. Ha vizuális típus vagy, el is képzelheted, hogy az 
összes terhedet belefújod, majd szélnek ereszted. Amúgy 
rengeteg dohányos tudna leszokni ezzel a technikával.

SIMONFALVI ANITA

TOLLAS BARÁTAINK ÓBUDÁN

Minden jó természetfotóért meg kell szenvedni

Irigyeljük őket, mert dacolnak a gravitációval, felreppennek, siklanak, vitorláznak, szitálnak, cikáznak, lecsapnak, 
légivadásznak, csodáljuk színes tollazatukat, persze azért észrevesszük a kevésbé feltűnőeket is (a veréb is madár, 
ugyebár), óvjuk és etetjük a zord téli időben is körülöttünk tanyázókat. (Képünkön gyurgyalagok.)
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