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8 TYG. PROGRAM DEDYKOWANY OSOBOM ZMAGAJĄCYM SIĘ
Z BÓLEM, CHOROBĄ I STRESEM

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia spotyka się z chorobą. Kiedy zaczyna ona

zajmować coraz więcej miejsca w naszym życiu spada nasz poziom energii, rzadziej

odczuwamy radość, a  nasz umysł coraz częściej zaprzątają myśli związane z obecną

sytuacją i przyszłością odbierając nam sen i odcinając od tego, co jest. Często cierpią na

tym nasze relacje, a my choć pragniemy sobie pomóc często nie wiemy jak.

 

Kurs Mindfulness dla Zdrowia został stworzony tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na

potrzeby osób, które w swoim życiu zmagają się z bólem, chorobą, cierpieniem i stresem z

tego wynikającym. Jego twórczynią jest Vidyamala Burch, która od wielu lat porusza się na

wózku. Ból, którego doświadcza jest chroniczny. Na przestrzeni lat to przede wszystkim na

sobie sprawdzała różne metody niwelowania bólu. Jak deklaruje, medytacja przywróciła ją

do życia, pomogła odzyskać poczucie godności, wiary we własne mozliwości oraz

doświadczać więcej radości, a choroba choć wciąż jej towarzyszy, nie dominuje już jej

codzienności. To Vidyamala powołała do życia Breathworks wspólnie ze specjalistami w

swoich dziedzinach opracowując programy: Mindfulenss dla Zdrowia i Mindfulness na

Stres. Programy poddawane są nieustająco badaniom i dowodzą ich skuteczności.

 

 

 
przestrzen.mindfulness@gmail.com t: 660 783 816

https://www.breathworks-mindfulness.org.uk/research
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MINDFULNESS DLA ZDROWIA - KURS 8 TYGODNIOWY

Klikając w link możesz posłuchać jak sama mówi o programie oraz o tym w jaki sposób

praktykowanie uważności odmieniło jej życie i może pomóc odmienić Twoje. Program

Mindfulness dla Zdrowia to 8 tygdoni wspólnej praktyki, uczenia się i zmiany nawyków w

swoim własnym tempie.

żyć bieżącą chwilą i odnajdywać w niej przestrzeń na wybór 

zyskiwać większą świadomość siebie, swojego ciała i oddechu 

praktykować uważność i życzliwość wobec siebie oraz innych

spotykać się z tym, co trudne

rozróżniać cierpienie pierwotne i wtórne i redukować je

bardziej efektywnie zarządzać swoją energią życiową i dostosowywać aktywność do

swoich możliwości i kondycji zdrowotnej

zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny

zapoznają uczestników z technikami uważności oraz pozwalają zrozumieć ich

działanie 

trwają 2,5 godziny i odbywają się co tydzień przez 8 tygodni 

są przestrzenią zdobywania i wymiany doświadczenia 

nie stanowią ani nie zastępują terapii ani psychoterapii / leczenia farmakologicznego

odbywają się w grupie do 10 osób
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W trakcie kursu uczestnicy nabywają nowe umiejętności oraz wiedzę na temat tego jak

https://www.youtube.com/watch?v=3-oI1mruY5g
https://soundcloud.com/user-52234180/co-sprowadza-uczestnikow-na-kurs-mindfulness-i-czy-to-dostaja-zaproszenie?fbclid=IwAR1nO7R69Z6w9wkkTXUX6iRiMZNHwfr7VtkV3dOBwsLa1KKM5sJChhYdv_g
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Jeśli ciekawi Cię w jaki sposób uważność trafiła do mnie i jak ze sceptyczki stałam się nie
tylko praktykiem ale i trenerką mindfulness to zapraszam Cię do artykułu.

A jeśli pragniesz posłuchać przykładowej praktyki uwazności i sprawdzić, co może
wnieść w Twoją codzienność - kliknij w link do tego nagrania

TEMATY ZAJĘĆ

1. Co wstrzymujesz - potęgujesz

2. Zwracając się ku zmysłom 

3. Cena Twoich myśli 

4. Wrażliwe struny 

 

 

5. Przyjemność małych rzeczy

6. Siła życzliwości 

7. Życzliwość w relacjach 

8. Twoje życie toczy się dalej

 

ZAPISY I PRZECIWWSKAZANIA

 

Aby zapisać się na kurs przejdź do zakładki KALENDARIUM, wybierz kurs  i dokonaj

rejestracji. Po niej zadzwonię do Ciebie i wspólnie porozmawiamy o tym, czy kurs może

spełnić Twoje oczekiwania, odpowiedzieć na Twoje potrzeby. To szansa aby zadać każde

pytanie oraz lepiej się poznać. 

 

Jeśli na dany moment nie masz w ogóle czasu, cierpisz z powodu depresji zdiagnozowanej

klinicznie, schizofrenii lub trwającego uzależnienia od substancji psychoaktywnych to kurs

może nie być odpowiedni dla Ciebie. Osoby będące świeżo po doświadczeniach

traumatycznych (zagrażających zdrowiu ich lub innych osób) oraz operacjach

chirurgicznych również powinny odłożyć udział w kursie na inny czas. Każdą sytuację

jednak rozpatruję osobiście dlatego jeśli masz wątpliwości napisz do mnie lub zadzwoń.

 

 

http://www.blog-rozwoju.pl/dlaczego-uwaznosc/?fbclid=IwAR0jVxNxuNU0D0IGFE_QpGvO4znKcZ7U3jlMw2CYqESxNZqm7uOqL96q0Lk
https://soundcloud.com/user-52234180/przerwa-na-oddech-breathing-space
https://www.przestrzenmindfulness.pl/kalendarium

