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DEMETER DÓRA



Készülj fel testileg és lelkileg, add át
magad a fejlődésnek.

Köszöntelek az online trainingen, örülök,
hogy itt vagy velem

nap1.



A gyakorlat néhány perced veszi
igénybe.

Kezdd egy mély belégzéssel, helyezkedj
el kényelmes ülőhelyzetben otthon,

vagy akár az irodában.

Húzd ki magad, egyenesítsd a gerinced
és lélegezd át, képzeld el ahogy végig

áramlik a törzseden az energia.

Engedd előre állad, nézd meg köldököd,
majd lassan hunyd le szemed és

óvatosan gördülj fel, de figyelj, hogy ne
essen hátra a fejed.

Miközben felgördülsz lélegezz be, és
mondj magadban egy pozitív

megerősítést.



1. nap

Pozitív megerősítés pl.:
Soha ne félj kimondani azt, amire a

szíved legmélyén vágysz, erős vagy és
kitartó. 

Következő belégzésednél körözz a
vállaiddal 5x hátra és 5x előre, érezd

ahogy aktívvá vállnak a vállizmaid.

Következő belégzésedre fondd össze
kézujjaid a szokatlanabbik irányban

tenyérrel felfelé nyújtózz meg a
magasba, majd stresszoldó mély

sóhajjal gördülj le a talajig és óvatosan
vissza, majd mozgasd át arcizmaid és

mosolyogj egy nagyot. 
Namasté



Szívchakra harmonizálás-
mellkasnyitás

2. nap

Nyújtsd meg gerinced és lélegezd át
mellkasod orrodon át szívd be a levegőt

frissen és üdén.

Csavard hátra vállaid ülő és
állóhelyzetben is lehet a tested. 

Hátad mögött fondd össze kézujjaid,
zárd a lapockákat és nyisd meg a

mellkasod, szívchakrád és lélegezz
tovább.



2. nap

5 légzésig maradj benne, majd lazíts,
óvatosan gördülj előre. 

Tenyereid zárd ima tartásban a
mellkasod előtt, hüvelykujj találkozik a
mellkas közepével, vállaid húzd hátra 

 és engedd le a fültől finom
erőkifejtéssel, nyakigerinced nyújtsd

meg és tartsd 5 légzésig.

Helyezkedj el állóhelyzetben szemben a
fallal, helyezd tenyereid

vállmagasságban a falra két
tenyereddel, majd lépj hátra néhány
lépést és dőlj bele óvatosan, hagyd
kilazulni hátizmaid és nyisd előre
mellkasod, lélegezd át alaposan.



2. nap

Ülj vissza a székre, vagy a talajra,
tenyereid helyezd a farizmod mögé

kézujjakkal a tested felé és told előre
mellkasod lassan a köldököd próbáld

mélyen behúzni. 

Maradj benne 5 légzésig.

Tenyereid ismét zárd a mellkasod előtt
imadtartásban, állad engedd legördülni
a szegycsontodhoz, mellkashoz hunyd
le szemeid és 2 légzésig hagyd kilazulni
nyakad izmait, majd sóhajts és nyisd a

szemeid. 
Pozitívan és energikusan folytasd

tovább napod.



3. nap
Fókuszban a csípő és a derék

mobilizáció
a mai napi training többször egymás

utáni ismétlésekkel is történhet. 

Helyezkedj el ülőhelyzetben derekad
legyen egyenes és nyújtózz két

karoddaé az ég felé. Nyújtsd meg
gerinced jó alaposan. 

Majd engedd le két karod tested mellé,
hagyd őket szabadon lógni. 

Kezdd legördíteni állad a mellkasodhoz
5 x ismételd.

Ezt követően állj fel, nyújtsd két karod
ismét az ég irányába majd nagy

sóhajtással engedd le 5x ismételtd



3. nap

Két karod tartsd lazán tested mellett,
majd görülj le kényelmesen a talaj felé,

ameddig nem érzel feszülést a
derekadban. 

Lassan gördülj vissza, csigolyáról
csigolyára. 

Ismételtd 5x egymás után. 
Kilégzésre történik a lefelé gördülés,
belgzésre történik a felfelé gördülés. 

Álló helyzetben egyensúlyozz egyik
lábadon, majd húzd közel magadhoz

jobb térded behajlítva. Tartsd 3
légzésig, hagyd lazulni keresztcsontod,

majd végezd el másik lábaddal is.
Légzésedre koncentrálj. 



3.nap 

Légzésed legyen nyugodt és
kiegyensúlyozott minden gyakorlatnál. 

Ezen gyakorlatokat a 3. napod alatt
ismételd többször is egymás után. 

Derekad területén rengeteg érzelmi és
izom feszültség tud lerakódni, hagyd
tisztulni a gyakorlatok által tested és

lelked egyaránt. 

Legyen csodálatos napod.



4.nap 

Meditáció 

A 4. nap a meditációról és hálaadásról
fog szólni.

Örökérvényű emlékeztető a
meditációhoz:

Meditálj lélekteljesen, kitartóan,
elvárások  és feltétel nélkül nélkül.



4.nap 

Gondoljunk valami jóra egy
gyermeki gondolatra, vagy a
napunkból egy kellemes pillanatra,
mint egy kellemes zuhany, a virágok
illata, fűben sétálás, vagy legye az
bármi, ami melegséggel áraszt el
belülről.

Ha zavarosak a napjaid és keresed a
megoldást, próbálj ki egy emocionális
agytornagyakorlatot, hogy átérezd a

hála érzését. 

A gyakorlással elfogadjuk életünk
pozitív dolgait, ami segít békében lenni

a dolgok állásával.

1.



2. Hunyd le a szemed és gondolj erősen erre
a dologra. Képzeld el a lehető
legrészletesebben és némán mondjunk
köszönetet azért, hogy jelen van az
életünkben. Figyeld meg ahogyan elkezdünk
hálát érezni.
 
3.Koncentrálj néhány másodpercig erre a jó
dologra, és hagyjuk, hogy átrájron a hála
érzete, ahogy nyugodtan lélegzünk.

4. Meditációs légzéssel haladj tovább az úton.
Figyeld meg a légzésed ritmusát, és lélegezz
be mélyen a mellkasodba hosszan 6
másodperc hosszan, majd engedd ki 7
másodperc hosszan a levegőt. Végezd egy
percig és figyeld a hatását, ahogy
megnyugszik a test. 

4.nap 



5.nap 

STRONG & BALANCE 



a Feladat 10-15 perced veszi igénybe. A
mai napod kezdd egy nagy nyújtózással a
belégzéssel lélegezz magadhoz minden
erőd. Állj telitalpra, majd helyezd a
testsúlyod az egyik lábadra lehunyt
szemmel, majd tartsd 5 másodpercig, és
cseréld meg a lábak helyzetét.
Mérleg póz. Nyújtsd fel mindkét kezed a
magasba és helyezd egyik lábadra a
testsúlyod másik lábad emeld el a talajtól
mérlegpózfelé haladva, ha tudsz engedd
bele magad egyenes gerinccel a pózba 5
légzésig, majd válts lábat.

1.

2.

5.nap 



5.nap 
 Vrksászana azaz a fapóz, tested
tökéletesen formálja és gerinced
helyetét a kétirányú kitartott póznak
köszönhetően tökéletesen
balanceba hozza. 
Gerincmenti tartó izmaid rendkívül
jól erősíti, tartást ad a törzsednek a
feladat gyakorlása. 
Végezd mindkét lábaddal 5 légzésig,
majd mély kilégzésre gördülj le a
talaji, hagy ellazulni hátad, majd
óvatosan gyere vissza álló helyzetbe
Tenyereid zárd mellkasod
szívchakrád elé hunyd le szemed és
légy hálás az elmúlt 5 nap
gyakorlásáért. Namasté
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2.

3.
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