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AAnaya jelentése: Isten velünk van! 

Ana: szív,     ya: ami azt mozgásba hozza 

 

 

Várjuk azokat, akik szeretnék a kozmikus rendet és a vele való kapcsolatot felfedezni, megélni és 
továbbadni. 

Képzéseinket 

egyéni és csoportos foglalkozáson tanulhatsz 

foganásról 

várandósságról 

női ciklusról 

női archetípusokról a Bennünk élő Istennők alapján 

Férfi archetípusokról 

női betegségek megelőzési és a gyógyulást támogató jóga gyakorlatokról 

gyermekjógáról 

tinijógáról  

változó nők jógája 

idősek jógája 

 

Tanítást átadja: Kornhoffer Tünde aki 2000 óta gyakorolja, és 2007 óta tanítja a jógát. 

 Himalájai jógatanár, aki folyamatosan visz csoportokat indiai Asramba. Jógaterápiát dr Indu Arorától 
tanult. Mezősi Anna társaként női jóga terápiát tanít. 

Vonulj el velünk nyári táborban4- 5-6 napra. Családos, vagy egyéni gyakorlásra. 

www.aranycsillag-joga.hu 


