
2003 – kurs začátečnické jógy v systému Jóga v denním životě

2005 – kurs jógy pro veřejnost pod vedením J. Čumpelíka (fyzioterapeut bale-

tu ND)

2006 – různí učitelé a meditace v budhistickém Centru Lotus

2004 – 2007 – seminář pro učitele a rodiče waldorfských škol

2005 – 2007 – seminář základy poradenství MUDr. Petra Mílka

2006 – základní kurs shiatsu

2007 - 2009 – vlastní praxe (5 Tibeťanů, hatha jóga)

2013 jsem se stala MŠMT akreditovaným instruktorem hatha jógy, studium 

240 hodin jógy (metodika, teorie, praxe, fi losofi e, anatomie a fyziologie dle po-

žadavků Mezinárodní jógové aliance)

2013 – výcvik metodiky dětské jógy, Česká asociace dětské jógy, akreditováno 

MŠMT (akreditováno MŠMT - 36 studijních hodin)

2013 – seminář hormonální jógy 

2013 – 2018 – workshopy pro učitele, dynamická jóga Godfriho Devereuxe

2014 – výcvik ashtanga vyniása jóga, Laura Crowe

2014 – 2015 – workshopy pro učitele, dynamická jóga Olivie Crooks

2014 – 2018 – každoroční setkání v rámci ČADJ - další workshopy a vzdělá-

vání (studijních 32 hodin). Témata: Úvod do jógové terapie dětí, Jógová terapie 

dětí, Jóga pro děti s vadným držením těla 
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Svastha Yoga Theraphy Network – vzdělání pro jógové učitele  

(300 studijních hodin). Témata: 

květen 2014 (Praha) – Stres a úzkosti

červenec 2014 (Helsinky) – Ortopedie I. (systém lokomoce – bedra a pánev)

září 2014 (Helsinky) – Ortopedie II. (systém lokomoce – hrudní a krční páteř)

říjen 2014 (Praha) – Holistické zdraví

leden 2015 (Helsinky) – Interní medicína, sekvence a psychologie dechu, de-

chový a kardiovaskulární systém

červen 2015 (Helsinky) – Pranayama, ayurveda, neurologické choroby, trávicí 

systém, hormonální a imunitní systém

listopad 2015 (Helsinky) – Psychologie a psychiatrie v józe, deprese ad.

2016 – PSOAS – sval duše – Michaela Olivie Cusanová

2016 – Qigong workshop – Petra Cempírková

2016 (Berlin) – Yoga for Women (Indra Mohanová), workshop

2017 – Cyndi Lee Mindfullnes Yoga z pohledu tibetského budhismu, 

workshop

2016 – projekt Malá jóga – podpora pro děti s onkologickým onemocněním; 

ČADJ ve spolupráci s nemocnicí Motol zapojuje lektory dětské jógy

2018 (Praha) – James Boag workshop

2018 (Amsterdam) – Nitja Mohan Chanting Yoga Sutra Chapter 1 and 2 

(S.Y.T. Network programme)

2018 (Pardubice) – Kraniosakrální jóga, licence prvního stupně
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