
HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY 

Podle Dinah Rodrigues 
Ing. Marta Valentová – certifikovaná lektorka HJT 

(Centrum hormonální jógy – 3.7.2019) 

 
Sestava Hormonální Jógové Terapie je vhodná i pro ženy, které nemají zkušenosti se cvičením jógy. 
Cviky ze sestavy jsou jednoduché, případně Vám dle Vašeho zdravotního stavu přímo na kurzu cviky 
modifikuji. 

 
Jakým způsobem se můžete celou sestavu Hormonální Jógové Terapie naučit cvičit? 
Navazující kurz. 
Kurz je určeny pro ženy, které se chtějí naučit HJT postupně a potřebují si jednotlivé ásany 
zažít. Během kurzu se naučíte celou sestavu HJT  včetně zklidňující pránajámy a antistresových 
cvičení.   

 Kurz je rozdělen na 3 části :   
1.  16.2.2020   od 13:00 – 17:00 
2. 23.2.2020   od 13:00 – 17:00 
3. 1.3.2020 od 14:00 – 16:00 

 úvodní část začíná krátkou přednáškou, po přednášce následuje praktická výuka 

 v první části kurzu se naučíte celou sestavu a doma ji budete procvičovat 

 v druhé části kurzu budeme sestavu opakovat a přidáme cviky proti stresu 

 poslední lekce je opakovací 
 
Cena kurzu : 2.500,- Kč 
V ceně jsou kompletní tištěné materiály s popisem jednotlivých cviků. Naleznete zde kromě 
celé sestavy HJT i dechové techniky na zklidnění a speciální antistresové cviky. 
Účast na kurzu jógy je u mnoha zdravotních pojišťoven klasifikována jako sportovní aktivita, 
na kterou  můžete získat příspěvek. Ráda Vám vystavím doklad podle jejich konkrétních 
pravidel.  
 
Opakovací lekce 
V případě, že po skončení kurzu nezačnete ihned cvičit a po delší době budete mít jakékoliv 
pochybnosti o správném provedení jednotlivých asán, pak je vhodné navštívit opakovací 
lekci.  Opět budeme cvičit znovu celou sestavu včetně zklidňující pranajámy a antistresových 
cviků.  
Cena:  150,- Kč (75 minut) 

K šíření a výuce sestavy Hormonální Jógové Terapie jsou oprávněné pouze lektorky 
vyškolené přímo Dinou Rodrigues osobně. 
 
Pokud vás Hormonální Jógová Terapie zaujala a ráda byste se 
celou sestavu naučila, můžete se přihlásit na některý 
z vypsaných termínů vyplněním přihlašovacího formuláře na 
webových stránkách :  

www.strankyprozdravi.cz, kalendář 
 

http://www.strankyprozdravi.cz/

