Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Leef mindful november
2018

Beste Mindful mensen,
Bij deze weer een nieuwsbrief. Nu niet met een persoonljk
verhaal maar met een belofte..... Om maar meteen met de
deur in huis te vallen... ik heb mezelf voor het blok gezet.
Per 1 januari 2019 heb ik met een manager van de app
'Insight timer' afgesproken dat ik al mijn meditaties die
gebruikt worden in de 8 weekse training heb ingesproken en
geplaatst op de app. Voor jullie dus gratis af te luisteren. Even
de app downloaden uit de app store. Zodra het zover is geef
ik jullie nog een seintje!
#jezelfvoorhetblokzettenmagafentoebest

Maandag van 12 t/m donderdag 15 november is de week van
de werkstress. Leefmindful levert een bijdrage door (mindful)
wandelingen te organiseren. Maandag 12 november en
vrijdag 16 november bij Duin en Kruidberg te SantpoortNoord. We starten om 10.00 uur en om 11.30 uur ronden we
af. Deelname is gratis. Je krijgt uitleg over stress en hoe
Mindfulness en natuurbeleving stress kan reduceren. We
gaan lekker wandelen en genieten. Na de wandeling krijg je
een digitale goodiebag toegestuurd met oefenbestanden en
een 'toolkit' hoe je werkstress kunt aanpakken op je eigen
werkplek. Voor meer informatie of als je je wilt opgeven kun je
een mail sturen naar info@leefmindful.nl Geef je snel op want
er zijn nog maar een paar plekken. Maandag 12 november nog 1 plek en vrijdag 16 november
nog 5 plekken.

Workshop: Kennis maken met het vervolgprogramma van
MIndfulness nl Mindfulness Based Compassionate Living
(MBCL). Ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster.
Zaterdag 6 april 2019. Tijd: 9.30 - 12.00 uur. Boerderij
Landzicht. Grote yogastudio. Max 8 deelnemers. Investering €
15
Zoals sommigen van jullie weten ben ik gestart met de
opleiding tot MBCL trainer en die hoop ik in maart 2019 af te
ronden. Meteen na de afronding organiseer ik dan een
kennismakings workshop over deze training.
Wat komt er aan bod:
Wat is Compassie. Wat zijn de thema's structuur en opbouw
van het MBCL programma. Hoe en door wie is dit programma
ontwikkeld?
Hoe kan dit programma helpend zijn in het leven? Hoe pas je
vaardigheden uit de training toe in je dagelijks leven.
In de MBCL maken we tijdens de meditaties, gebruik van ons
voorstellingsvermogen ( net zoals bij de berg meditatie). We gaan verder mild onderzoek doen
naar onze stress en lijden en Mindfulness helpt ons bij deze beoefening. Ben je nieuwsgierig
geworden? Geef je dan op voor deze inspirerende workshop!
Aanmelden via info@leefmindful.nl

Mindful wandelingen
Vrijdag 7 december en vrijdag 14 december mindful (stilte)
wandelingen.
Waar: Duin en Kruidberg Santpoort-Noord. Tijd: 10.00 uur tot
11.30 uur.
Max 6 deelnemers. Investering: €10
De wandeling is gedeeltelijk in stilte en duurt ongeveer 1,5
uur. Onderweg combineren we genieten van de natuur met
het doen van meditatie oefeningen. Je kunt gerust zonder
meditatie ervaring meedoen. De wandeling is ook een
laagdrempelige manier om kennis te maken met Mindfulness.
Opgeven kan via info@ leefmindful.nl

Oefenavonden
Dinsdag avonden: Januari 2019: 8, 15, 22, 29 van 18.30 19.45 uur. De ruimte is vanaf 18.15 uur open. Locatie:
Boerderij Landzicht. Kleine yogastudio.
Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op: contact maken
met jezelf en hoe het met je gaat, stilte bewaren met elkaar,
gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties observeren
en kunnen laten zijn en bij de directe ervaring blijven. De
avonden beginnen met een korte meditatie om van de doe in de zijns modus te raken en we
werken met thema’s van de 8 weekse training, zoals de automatische piloot, omgaan met
hindernissen, bewust zijn van je adem, aanwezig blijven, toestaan laten zijn ed. Ook worden er
onderwerpen en thema’s vanuit de compassie training, breinkennis en ACT (Acceptance
Commitment Therapy ) behandeld. De bijeenkomsten zijn ervaringsgericht en ook verdiepend.
De investering is € 10 per keer.
Je bent van harte welkom met meditatie en yoga ervaring. Heb je dit niet dan kun je contact
opnemen via de mail en dan kijken we wat wel mogelijk is!
Opgeven kan via Marlies info@leefmindful.nl

Workshop: Kennis maken met Mindfulness.
Wil je weten wat Mindfulness inhoudt en wil je het eerst
zelf ervaren voordat je besluit om deel te nemen aan een 8weekse Mindfulnesstraining? Dan is deze workshop bestemd
voor jou!
Tijdens de workshop worden theorie en meditatieoefeningen
afgewisseld en is er natuurlijk voldoende gelegenheid voor het
stellen van vragen.
Na het volgen van deze workshop:
- Ben je op de hoogte van de thema’s, opbouw en structuur
van het 8 weekse programma.
- Heb je kennis gemaakt met meditatieoefeningen (o.a.
zitmeditatie en bodyscan).
- Ben je op de hoogte van het ontstaan van de MFN training.
- Heb je ervaren wat MFN voor je zou kunnen betekenen.
- Heb je ervaren hoe je MFN kan toepassen in de dagelijks leven.
- Heb je kennis gemaakt met de trainer Marlies Helman.
- Ontvang je een digitale goodiebag met oefenbestanden, literatuurlijst en praktische handvatten
om meteen met Mindfulness aan de slag te gaan.
Zaterdag 15 december 2018
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Locatie: Boerderij Landzicht, Hofgeesterweg 6, Velserbroek
Thee, wat lekkers, yoga matjes en kussentjes zijn aanwezig. Kleding: gemakkelijk, met ruimte
om de buik, laagjes en extra sokken.
Kleine groep: max 8 deelnemers
Investering: € 15,00
Aanmelden kan via info@leefmindful.nl

MFN Volwassenen (MFN15 BLZ-2019).
Zaterdagochtend
Planning: Januari: 19, 26. Februari: 2, 9, 16. Maart: 2, 9, 16,
*23 (*stiltedagdeel).
Tijd: 09.30 – 12.00 (2,5 uur). Locatie: Boerderij Landzicht,
Hofgeesterweg 6, Velserbroek.Kleine groepen van 6-8
personen.Incl. Reader, MP3 bestanden.Thee, wat lekkers,
yoga matjes en kussentjes zijn aanwezig.
Investering:
€ 350,00 voor particulieren die de training zelf betalen.
€ 350,00 voor particulieren waarbij de training wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
€ 600,00 (BTW vrij) voor werkgevers.
Na de aanmelding voor de Mindfulness training, via info@leefmindful.nl, krijg je een
aanmeldingsformulier toegestuurd. Daarna volgt een telefonisch intake gesprek met de trainer.
Je deelname is definitief na aanmelding, het intakegesprek en overmaken van het cursusgeld.

Leef mindful
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www.leefmindful.nl

Doe af en toe een stapje terug. Neem regelmatig een pauze
van wat je aan het doen bent en volg de adem. Ontkramp. Ga
voor een zes ipv een 8 (dat merkt niemand op, mogelijk zal je
wel te horen krijgen dat je meer ontspannen bent, meer in
contact, probeer maar eens). Je bent goed zoals je bent! Geef
jezelf een 100% okay stempel. Leer van de L'Oreal reclame:
'Because You're Worth it'.
Fijne dagen en tot ziens!
Lieve groet, Marlies

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@leefmindful.nl toe aan uw adresboek.

