
DOBBANTÓ SZTORIK 

A Cambridge-ben végzett történészből – némi vargabetű-
vel – jógaoktatóvá avanzsált, mindössze 26 éves KALMÁR 

ANNA nemcsak szavakban, hanem tettekben is jót tesz 
embertársaival. A legjobb bizonyíték erre a többedma-
gával létrehozott AdniJóga társadalmi vállalkozás, amely 
egyszerre nyújt karitatív szolgáltatást az arra rászoru-
lóknak és piaci alapú irodai jóga lehetőséget cégeknek 
– pillanatnyilag csak Budapesten, illetve Pest megyében.

Anna így emlékszik vissza arra, amikor bő két évvel ezelőtt 
elindította útjára az AdniJógát: „Tudtam, hogy a társadalmi 
segítségnyújtás az én utam.” A megfelelő formátum meg-
találásához a korábban az ENSZ menekültügyi szerveze-

tében gyakornokoskodó Anna bújta a hazai és a külföldi 
szakirodalmat. „Olyan modellt kerestem, amelyben egy-
szerre lehet egy szolgáltatást vagy terméket értékesíteni, 
és közben jót is tenni, értéket teremteni.” 

A látszólag egymásnak ellentmondó ötletek végül az Adni-
Jóga vállalkozásban öltöttek testet. Anna sokat önkéntes-
kedett, többek között menekült nőknek tanított jógát Gö-
rögországban, Kiosz szigetén. „Ez annyira jó élmény volt, 
és annyira látványos változást hoztak az órák a nők éle-
tébe, hogy hazaérkezve azonnal elkezdtem felmérni, hogy 
itthon van-e erre igény.” A jelek szerint volt, így az AdniJóga 
először társadalmi alapon, majd rövidesen – hiszen bevétel 
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nélkül lehetetlen lenne fenntartani – vállalkozásként is beindult. A két 

célt úgy ötvözik, hogy az AdniJóga csapata az irodai és céges jógaok-

tatásból befolyt pénzből jótékonysági jógaórákat is tart. 

Anna 2019 tavaszán találkozott a Budapest Bank Dobbantó prog-
ramjával. „Nagyon tetszett, hogy a kurzus különös hangsúlyt fektet a 
vállalkozások működtetésére.” Anna kiemeli, hogy egyik legnagyobb 
élménye a program kapcsán a résztvevők között rendkívül hamar 
létrejött támogatói közeg. „A mai napig tartjuk a kapcsolatot. Segítjük 
egymást emberileg és szakmailag is.” Különös jelentőséget tulajdo-
nít annak, hogy vállalkozói önismeretet is tanultak. Nagyon tetszett 
neki az a szemlélet, hogy „vállalkozók mellett elsősorban emberek 
vagyunk, s vannak más szerepeink is az életben” – mondja. „Megta-
nultuk, miként tudunk egyensúlyban és harmóniában élni.”

Amikor sikereinek méréséről kérdezzük, Anna elsősorban az Adni-
Jóga társadalomra gyakorolt hatását emeli ki. „A jóga hatásait na-
gyon nehéz mérni, ráadásul Magyarországon gyakorlatilag nincs is 
erre kialakult metódus, így leginkább azt tudjuk mérni, hogy hányszor 
térnek hozzánk vissza a gyakorlók.” Emellett szakértők bevonásával, 
fókuszcsoportos kutatással mentális állapotváltozást és személyes 
elégedettséget kutatnak.

Anna nagyon büszke, hogy az AdniJóga egy olyan kezdeményezés, 
amely mögé örömmel beállnak az emberek akár egyéni támogató-
ként, akár egy tizenöt fős csapat tagjaként. 

Távlati vízióját elmesélve elárulja, hogy öt éven belül szeretné az Ad-

niJóga társadalomra gyakorolt hatását megsokszorozni. Tervei sze-
rint szolgáltatásaik addigra a vidéki városokban is elérhetők lesznek.

HIVATÁSÁVÁ VÁLT 
A JÓGA HAZAI 
NÉPSZERŰSÍTÉSE

„OLYAN MODELLT KERESTEM, AMELYBEN 
EGYSZERRE LEHET EGY SZOLGÁLTATÁST 
VAGY TERMÉKET ÉRTÉKESÍTENI, 
ÉS KÖZBEN JÓT IS TENNI


