„Starke Frauen,
starke Familien“.
W ramach projektu „Starke Frauen, starke Familien“
organizowanego przez Organizację „WIR zur Förderung der
deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.
zapraszamy Was do cyklu siedmiu spotkań (on-line),
poświęconych rozwijaniu rezyliencji w podejściu uważności
i współczucia.
Żyjemy w niezwykle trudnych czasach. W czasach wielkiej
niepewności i niepokoju.
W tym właśnie czasie możemy czuć się osłabione i znużone.
Pojawiać się w nas może dużo trudnych emocji.
Nasza uwaga może być osłabiona.
Możemy gubić się we własnych myślach i być nimi
zmęczone.
Gorzej sypiać i tęsknić za bezpośrednim kontaktem z ludźmi.
To ważne, by właśnie teraz uspokajać swój system
nerwowy, spędzać czas na aktywnościach, które nas
stabilizują, gruntują, dają nam przyjemność i prowadza
nas do doświadczenia bezpieczeństwa i polaczenia z
innymi.
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Zapraszamy do cyklu spotkań: rozwoju rezyliencji poprzez praktyki
uważności i współczucia.
To co możemy zrobić juz dzisiaj, to na co mamy wpływ - to wzmocnienie
naszych umiejętności radzenia sobie z tą trudną sytuacją.
W przestrzeni wspólnej obecności ( on-line), rozwoju, wsparcia i
wymiany poznasz praktyki, które wesprą cie w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

świadomym zauważaniu i byciu z tym co w Tobie
stabilizacji umysłu ( wprowadzenie do medytacji uważności )
akceptowaniu tego co jest, na co nie mamy wpływu
radzeniu sobie z tym co trudne i nieuniknione
rozwijaniu cierpliwości i zaufania
ugruntowaniu i nawiązaniu kontaktu z ciałem
lepszym radzeniu sobie z niepokojącymi myślami
zadbaniu i złagodzeniu cierpienia
podchodzeniu do siebie z większą życzliwością i wyrozumiałością
rozwijaniu współczucia
pogłębianiu wdzięczności i absorbowaniu dobra.

Poznasz praktyki, które będziesz mogla praktykować i rozwijać w
codziennym życiu.

„Człowiek nieustannie tka dla siebie fałszywe marzenia, podczas, gdy tak
naprawdę potrzebuje spadochronu, z którego mógłby skorzystać, kiedy
życie staje sie trudne, lub zaczyna sie rozpadać. Uważność
porównywana jest właśnie do takiego spadochronu. (…) Musisz tkać
swój spadochron, każdego dnia, aby mógł uratować cie w sytuacji
awaryjnej.“Mark Williams, Dany Penman
Dzięki uważności zauważamy co sie z nami dzieje - obserwujemy bez
oceniania z życzliwością i z ciekawością. Zwracamy sie ku temu co
trudne. Współczucia potrzebujemy, by zadbać i złagodzić cierpienie.
Dzięki tej umiejętności stajemy sie bardziej odporne, odważne i
podejmujemy działania, które sa dla nas ważne. To wbrew pozorom
nie jest cos miękkiego i cukierkowego. To wielka sila.
Spotkania odbywają na Zoomie co czwartek od 19.00-21.00. ( pierwsze
spotkanie 11.03.2021)
Spotkania sa częściowo nansowane - wkład własny to 35 Euro.
Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenia na adres:
eposzumska@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona.

Prowadząca:
Elżbieta Poszumska
Z wykształcenia socjolożka. Trenerka Komunikacji Opartej o Empatię.
Od kilkunastu lat nieustająco działa i kształci się w obszarach rozwojowoterapeutycznych.
Od 2019 w szkoleniach z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania i
neurobiologii interpersonalnej. Z wieloletnim doświadczeniem w praktyce
uważności i medytacji.
Od 2020 w szkoleniu na Trenerkę Rezyliencji, Uważności i Współczucia
( Instytut DFME w Niemczech).
Pomaga kobietom stabilizować umysł i słyszeć swoje serce.
Być ze sobą i z życiem w bliskiej i intymnej relacji.
W rozluźnieniu i zachwycie.
Z MIŁOSCIĄ.

fi

#„To keep our mind clear enough, to keep our heart engaged.“

