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8 TYG. PROGRAM DEDYKOWANY OSOBOM POSZUKUJĄCYCM RÓWNOWAGI,
ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NAPIĘCIEM I SKUTKAMI STRESU.

Jeśli często odczuwasz irytację, rozdrażenienie, brakuje Ci czasu a Twój umysł nie daje Ci

zasnąć lub cieszyć się tym co tu i teraz to ten program jest dla Ciebie. Został stworzony z

myślą o tych, którzy doświadczają w swojej codzienności zbyt wiele STRESU, NAPIĘCIA,

którzy cierpią na choroby o podłożu psychosomatycznym; którzy pragną zwolnić i uciszyć

swój umysł ale nie wiedzą jak.. To także piękna ścieżka rozwojowa dla tych, którzy po

prostu pragną poprawić jakość swojego życia - odczuwać w nim WIĘCEJ RADOŚCI,

SPOKOJU, RÓWNOWAGI i którzy pragną lepiej poznać samych siebie.  Ten program to

również dobry wybór dla osób, które na co dzień bywają dla siebie surowymi krytykami i

pragną nawiązać BARDZIEJ ŻYCZLIWĄ RELACJĘ ZE SOBĄ.

 

Dzięki praktykom uważności i życzliwości uczymy się rozpoznawać niesłużące nam

wzorce postępowania i myślenia i zmieniać je na takie, które nam służą.

 

Badania prowadzone na osobach kończących program pokazują, że u jego końca

doświadczają one do 28% mniej napięcia oraz lęku, wzrostu poczucia jakości życia, częściej

są życzliwe względem siebie. 

 

przestrzen.mindfulness@gmail.com t: 660 783 816
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MINDFULNESS NA STRES - KURS 8 TYGODNIOWY

Absolwenci kursów deklarują też większą uważnośc i poprawę jakości relacji

międzyludzkich. Na kurs składa się 8 spotkań. Każde z nich dedykowane jest innemu

tematowi a uczestnicy stopniowo zapoznają się z praktykami rozwijającymi uważność i

życzliwość. 

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

bardziej efektywnie zarządzać swoją energią życiową 

zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny

zapoznają uczestników z technikami uważności oraz pozwalają zrozumieć ich

działanie 

trwają 2 -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 

odbywają się w grupie do 10 osób

W Y C I S Z  U M Y S Ł ,  P O W R Ó Ć  D O  R Ó W N O W A G I
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t: 660 783 816

W trakcie kursu uczestnicy nabywają nowe umiejętności oraz wiedzę na temat tego jak

https://soundcloud.com/user-52234180/co-sprowadza-uczestnikow-na-kurs-mindfulness-i-czy-to-dostaja-zaproszenie?fbclid=IwAR1nO7R69Z6w9wkkTXUX6iRiMZNHwfr7VtkV3dOBwsLa1KKM5sJChhYdv_g
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Z N A J D Ź  C I S Z Ę  W  S O B I E
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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) również powinny odłożyć

udział w kursie na inny czas. Każdą sytuację jedna 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

