
Kurs podzielony jest tematycznie na 8 modułów, które możesz ukończyć we
własnym tempie. Będziesz mieć dostęp do kursu przez rok od momentu
zakupu. Standardowy cza potrzebny na ukończenie kursu to 8 tygodni.
Zachęcam cię do regularności i ustalenia konkretnych dni
na ukończenie kursu, dla uzyskania najlepszych wyników. Jest to forma
treningu umysłu, która wymaga zobowiązania się do praktyki i
systematyczności. Jeśli rozłożysz materiał na zbyt długi okres czasu i
będziesz praktykować nieregularnie, najprawdopodobniej nie będziesz mieć
z tego kursu pożytku innego, niż zapoznanie się z teoretyczną wiedzą.

Każdy moduł zawiera zróżnicowane materiały edukacyjne dla łatwiejszego
przyswajania wiedzy. Będą one podawane w formie prezentacji, lekcji
wideo, materiałów PDF, linków do interesujących materiałów dodatkowych i
oczywiście kluczowe dla kursu prowadzone medytacje audio. Prezentacje
nagrywane są również w formie audio, więc możesz je odsłuchać na
słuchawkach podczas spaceru, czy jadąc samochodem. Medytacje audio nie
powinny być jednak słuchane podczas jazdy samochodem.

Każda następna lekcja będzie odblokowywana po zakończeniu poprzedniej.
Czas w jakim zdecydujesz się przejść kurs zależy od ciebie, ale polecam
ustalenie rutynowego programu pracy. Np. przechodzenie jednego modułu
raz w tygodniu o tej samej porze. Daj sobie czas w ciągu tygodnia na
praktykowanie technik z danego modułu.
Istotne jest, żeby mieć czas zapoznać się z techniką oraz wdrażać praktykę
krok po kroku.
Jeśli takim dniem będzie poniedziałek, przeznacz resztę tygodnia na
praktykę i do kolejnego modułu przystąp w kolejny poniedziałek.
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Każdy moduł zawiera zestaw lekcji, które zajmą ci około 90 min do 120
min czasu online tygodniowo.

Aby kurs był skuteczny ważne będzie twoje zaangażowanie i wewnętrzne
zobowiązanie do codziennej praktyki. Nauka techniki mindfulness polega
głównie na doświadczaniu i praktykowaniu techniki. Nie jest to wiedza,
która może być zrozumiana przez samo czytanie książek i analizowaniu
materiałów teoretycznych. Ten rodzaj wiedzy musimy odczuć, żeby w pełni
ją zrozumieć. 

W razie pytań lub niepewności służę radą i wsparciem. Jeśli pojawią się
jakieś wątpliwości, czy trudności w praktyce będę odpowiadała na pytania
na stworzonej specjalnie na rzecz kursu grupie na FB. w wyjątkowych
przypadkach, możesz zawsze do mnie napisać prywatnie.
info@mindfulnesshaven.academy

Aby zapamiętać pytania, wątpliwości, spostrzeżenia z praktyki, pomocne
będzie założenie dziennika, pamiętnika. Również ręczne notowanie
informacji z lekcji jest dobra praktyką, która pozwala usystematyzować i
zapamiętać wiedzę. 
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