
Indul az ETKA jóga péntekenként! - elsı foglalkozás 18-án pénteken 19:00-tól 
Részletek: itt is http://maitrastudio.hu/pdf/Etka.pdf 
és itt is https://www.facebook.com/egeszsegstudio.maitra 
 

 

Sulifelkészítı - indulás október 2-án pénteken 16:00-kor 
Még két hely van szabadon a kis csapatba. Kérlek, ha van olyan ismerősöd, ahol nagycsoportos ovis 
gyerkőc van, aki jövő szeptemberben suliba megy, továbbítsd neki az információt, hátha épp rá vár az 
egyik hely :o) 
Bővebben itt: http://maitrastudio.hu/pdf/Sulifelk.pdf 
 

 

Csípı-derék hosszúgyakorlás - szeptember 26. szombat 14:00-16:00 

Kéthavonta elmaradhatatlan hosszúgyakorlás a csípő-derék táji fájdalmakkal küzdőknek. (A közbeeső 
hónapokban nyak-váll program van :o)) Állandó ülő, vagy álló munka, rossz szokások, sok cipelés, esetleg 
sérülés okozta deformitások okozhatnak olyan elváltozásokat ezen a területen, amik nem csupán 
fájdalommal járnak - pedig már az is épp elég - de ha hanyagolod őket, képesek súlyosabbra fordulni és 
..... Előzd meg a komolyabb gondokat, gyere, tanuld meg, hogyan. 
Jelentkezési határidő szept.23. szerda. 
 

 

Chikung kurzus - úgy fest, mindkét idıpontot be tudjuk indítani! 
Olyan szép számmal érdeklődtetek a Chikung kurzus iránt, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, két csoportot is 
tudunk indítani.  
- egyik csoport 15 héten át hétfő esténként gyűlik össze tanulni 19:00-tól (itt még 2 fő hiányzik a 
minimum létszámhoz, ez pikk-pakk összegyűlik :o))) 
- a másik péntek délelőttönként, 10:00-tól (itt megvan már a minimum létszám, de 2 fő még befér a 
keretbe a maximumig :o), tehát ide is lehet még jelentkezni) 
Többen kérdeztétek, hogy ugyanaz-e a tananyag, mint a tavaszi tanfolyamon. Nem, ez egy teljesen más 
gyakorlatsor. A 8 brokát, amit akkor tanultatok, egy elég közismert Chikung gyakorlat, ez a TaoJin 
gyakorlatsor, amit most elsajátíthattok, nem annyira ismert, viszont annál szebb, hasznosabb, hatékonyabb 
formagyakorlat.  
Bővebben: http://maitrastudio.hu/pdf/Chikung.pdf 
Jelentkezési határidő szeptember: szept.25. péntek 
 

 

 

Meditációs kurzus - szeptember végi, október eleji indulással 
Gyűjtjük a csapatot a kezdő meditációs kurzusra. Ha az első tapogatózó lépéseknél jársz, bátortalan vagy, 
kudarcélményeid vannak, vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy más utakra is, itt a helyed. 10 alkalom alatt 
négyféle út szépségeit tapasztalhatod meg a gyakorlatban. Felteheted kérdéseidet, eloszlathatod 
kétségeidet, megoszthatod tapasztalataidat, ismerkedhetsz több aspektusból is saját mélységeiddel..... 
Bővebben: http://maitrastudio.hu/pdf/MediKurzus.pdf 
Jelentkezési határidő szeptember: szept.25. péntek 
 

 

 

Kovaföld rendelés 
LEADTUK! Már nem tudunk többet ebbe a körbe belevenni. Vállaljuk, lesz még ilyen gyűjtött rendelés 
később is. De addig is rendelhetsz önállóan, ha szeretnél, innen: http://kettlebellsziget.fillzen.com/ Itt azt is 
elolvashatod, hogy mire jó a kovaföld, de számos érdekes cikket is találsz a neten még a téma kapcsán, ha 
érdekel.  
Akik leadták rendelésüket, behozták a 3ezreket, kedd estétől már át is vehetik a dobozaikat, amikor felénk 
járnak.  
 


