Mindfulness

Mindfulness is een vorm van meditatie en een
levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van
onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen,
oftewel: aanvaarding. Door aanvaarding leer je
dingen te nemen zoals ze komen, zonder ze beter
of anders te willen maken. Mindfulness verbetert
je geheugen, je concentratie, je zelfinzicht en
geeft rust.
Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek
uitgewezen dat mindfulness een
belangrijke rol heeft bij het verminderen
en terugdringen van stress gerelateerde
klachten, depressies en angsten.

Workshop:

Mindfulness
Mindfulness leert je hoe je de energiebalans kunt bewaken.

Je leert om te schakelen. Om vaker uit
de doe-modus te stappen. Het is een
combinatie van meditatieve technieken
en ontspanningsoefeningen. Je leert
om automatische gedragspatronen

te doorbreken en effectiever om te
gaan met stress. Mindfulness kan in
cursusvorm of in workshop vorm
worden aangeboden, afhankelijk
van budget en tijd.

Training:

Mind walking
Een coach neemt de groep wandelend mee in oefeningen die fysieke en
mentale ontspanning bevorderen. Hierdoor kan je een lunchwandeling of
een wandeling voor of na het werk effectief benutten.
Wandelen met als doel om fysieke
en mentale ontspanning te verkrijgen
waardoor hierna meer energie,
creativiteit en probleemoplossend
vermogen ontstaat.

Hoe doe je dit, wanneer doe je dit en
hoe krijg je het meeste effect?
Heb je dit onder de knie, dan kan je
het de rest van je leven toepassen!

Training:

Mindful running
Mindful running gebruikt in al haar activiteiten de combinatie van
mindfulness, ademhalingstechnieken en hardlopen met als resultaat minder
stress en meer energie.

Mindful Running laat je kennis maken
met de verschillende facetten van
het hardlopen en leert jou te luisteren
naar je eigen lichaam. Jij wordt je
bewust van je eigen loophouding,
je aandacht bij het hardlopen en de
kracht en energie in je lichaam. Lekker
je hoofd leeg maken en genieten van
het moment.

We passen ademhalingstechnieken
toe om het maximale rendement uit je
ademhaling te halen.
Mindful Running leert je, hoe je volop
van het hardlopen en de omgeving kunt
genieten met een juiste ademhaling en
lopen in het ‘hier en nu’.

Workshop:

Mindful eten
Het leven vliegt aan ons voorbij. We rennen van hot naar her en we doen van
alles tegelijk. Hierdoor staan we niet altijd meer stil bij de mooie dingen in het
leven en genieten we niet optimaal.
Ook onze maaltijden eten we vaak
onbewust. We eten vaak achter onze
computer/laptop of terwijl we tv
kijken. Met als gevolg dat we eigenlijk
niet meer goed luisteren naar ons
lichaam. De kans op onbedwingbaar
snoepen en overeten is hierdoor groot.
Tijdens de Mindful-ETEN workshop
leer je weer te luisteren naar je
lichaam en te genieten van je

maaltijden. Je krijgt verschillende
oefeningen en tips mee om bewuster
te gaan eten en drinken. Hierdoor
krijg je meer grip op je eetgedrag en
je gewicht.
Je gaat beter luisteren naar je lichaam
en geniet meer van de kleine dingen
in het leven. Hierdoor ervaar je meer
rust en geluk, wat de kwaliteit van
leven, maar ook van werken verbetert!

“Vitale medewerkers houden uw bedrijf gezond!”
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