
V životě ženy hraje důležitou roli hormonální systém. Ovlivňuje měsíční cykly - 
menstruaci, ovulaci, vnitřní vyladění ženy, změny v souvislosti s menopauzou, které 
se mohou vracet po dlouhá léta.  
Možná  spoléháme na tablety a bylinky.  Možná  nevíme, že existují  velmi zajímavá 
jógová cvičení,  která pracují s ženskou energií, s ženským hormonem, která nás 
mohou  připravit na menopauzu, mohou odstranit  návaly a pocení, pomohou  nás  
vnitřně  vyladit,  ale také oživit naše pravidelné cvičení. 
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Dana Líbová, Bašť, Dlouhá 180, 250 65, p.Líbeznice                                                            tel: 604 272 398, e-mail: dana.libova@volny.cz 

pořádá víkendový seminář: 

 

Tance pro hormonální pohodu  

Lunární jóga  pro aktivní ženu 
 
Lunární jóga je příjemný a léčivý druh jógy, kterou postupně vyvinula Adelheid Ohligová. 

Vycházela přitom z tradiční jógy, z nejnovějších poznatků různých tělesných terapií a ze 
svých životních zkušeností a zkombinovala ji s pohybovými prvky 
různých domorodých kmenů. Lunární jóga podporuje zdraví ženy 

ve všech jejích životních fázích a cyklech, podněcuje samoléčivé 
síly, upravuje hormonální systém, zvyšuje plodnost a kreativitu, 

a hodí se ke každodennímu obnovování životní radosti. Jemnými 
cviky na zlepšení vnímání těla, plynulými řadami cviků, dechovými 

cviky, uvolněním, účinnými tanci a meditací pomáhá Lunární jóga 
znovuobjevit a osvěžit své vlastní tělo v harmonii s duchem a myslí. 
Každá účastnice si odnese soustavu cviků, které souvisí s postavením 

planet v den jejího narození a také cviků, vhodných pro jednotlivá 
roční období.                             
 

Kurz  vede  překladatelka,  autorka  a  dlouholetá  zkušená 

cvičitelka  jógy   PaedDr.  Martina  Mangová,   www.lunarnijoga.cz 

 

Datum:   14. - 15. 4. 2012                             Cena:   2.500/ 2.400/ 2.300/ 2.000 Kč 
Zálohou 1000 Kč, zaslanou  na účet  1052995083/0800,  je možno rezervovat místo.  Při  její  úhradě  do 29.2.2012 

činí cena kurzu  2300 Kč,  do 31.3.2012  2400 Kč.  Pro další  příslušníky  téže domácnosti  je cena  kurzu  2.000 Kč.  

                                                                                                                                                                                      

Program:  

Kurz začíná v sobotu v 9 hodin v návaznosti na dopravu busem č. 368 v  7,55 hod. ze  stanice metra  C Ládví  do 

stanice „Bašť“ a končí  v neděli  v 15 hod., odjezd busu v 15,37 hodin. 

Víkendový seminář zahrnuje 12 hodin cvičení v dopoledních a odpoledních blocích.  

Doprava: 
-  autobusem PID č. 368 v sobotu v 7,55 hod. ze stanice metra C Ládví (stanice busu 368 je na opačné straně hlavní silnice, než 

stanice metra, tj. nutno použít podchod) do stanice Bašť, odjezd v neděli busem v  15,37 hodin  

-  autem z Prahy: 

         1/  po silnici č. 243 přes Březiněves, v Líbeznicích pokračovat na  Mělník a zahnout za benzínovou pumpou doleva na Bašť 

         2/  sjet z E55 u Zdib do Klíčan uhnout doprava přes most nad E55 do Baště 

         3/  po 608 přes Dolní Chabry a Zdiby a na konci Klíčan uhnout doprava přes most nad E55 do Baště.  

-  autem ze Staré Boleslavi a Brandýsa: 

          v Brandýse na náměstí doprava kolem nemocnice na Polerady, Mratín, Měšice a Bašť  

v Bašti u zastávky autobusu, za Obecním úřadem, cvičebna je asi 50 m od zastávky viz www.joga-bast.wz.cz 

Vezměte s sebou:                                                                                                                 
Potvrzení o zaplacení kurzu, pohodlný oděv, obuv na přezutí, spací pytel v případě přenocování a dobrou náladu. 

http://www.joga-bast.wz.cz/
mailto:dana.libova@volny.cz
http://www.lunarnijoga.cz/
http://www.joga-bast.wz.cz/

