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WEBİNARLAR  
( Webinar süreleri 90 dakikadır.)

MINDFULNESS 'I ANLAMAK ( MINDFULNESS Tanıtım Webinarı)

Mindfulness son zamanların en popüler konularından…Özellikle yaşadığımız
belirsizlik, zorlayıcı durumlar ve hayatımızı etkileyen pandemi süreci gibi büyük
değişimler sonrası belki de en ihtiyaç duyduğumuz konuların başında yer alıyor..
 
Bunda şüphesiz ki; mindfulness'ın duygusal ve bedensel sağlığımıza olduğu
kadar zihinsel sağlığımıza olan olumlu katkısı önemli. Ayrıca stresli, zorlu
durumlar karşısında kazandırdığı dayanıklılık becerisi ve bakış açısı değişiminin
rolü de çok büyük.
 
Bu kapsamda size mindfulness'ı anlamanız, deneyimlemeniz için bir tanıtım
webinarı hazırladık. 
 
- Mindfulness nedir? Ne değildir?  
- Neden mindfulness? 
- Mindfulness nasıl uygulanır? 
- Mindfulness'ın bana ne gibi faydaları olur?  sorularına cevap almak ve bilimsel
olarak etkinliği kanıtlanmış olan mindfulness uygulamalarını deneyimlemek
isterseniz "MINDFULNESS'I ANLAMAK" webinarımız tam size göre.

ZORLAYICI ZAMANLARDA MINDFULNESS YAKLAŞIMI

Belirsizliğe ve zorlandığımız durumlara nasıl yaklaşacağımızı, nasıl başa
çıkacağımızı bilemezsek kendimizi huzursuz, endişeli, kaygılı ve stresli hissederiz.
Mental sağlığımızı korumamız ve başımıza gelen zorlu durum ve belirsizlikle baş
edebilmemizde MUNDFULNESS bize çözüm olarak zengin bir kaynak
oluşturuyor. 

Bu webinar ile belirsizlikler içinde yönümüzü bulmak konusunda bize yardımcı
olacak mindfulness uygulamalarını deneyimleyerek farkındalık kasımızı
çalıştıracağız. Bireyin iyi oluş halinin artmasına destek olan mindfulness
uygulamaları ile zihnimizi ve kendimizi biraz daha yakından keşfetmeye
çalışacağız. 
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İŞ - ÖZEL YAŞAM DENGESİ İÇİN MINDFULNESS

Günümüzde yaygın olan çoklu görev alışkanlığı, 7/24 ulaşılabilir olma baskısı,
pandemi ile hayatımıza giren uzaktan çalışma yöntemi ve sosyalleşmenin dijital
platforma taşınması ile beraber iş ve özel yaşam arasındaki sınırın yıkıldığı
aşikar..Şimdilerde çoğumuz “yeni normal” çalışma düzeninde bu dengeyi tekrar
kurmaya çabalıyoruz.

İşte bu dengeyi ulaşmanın bir yolu Mindfulness (Bilinçli Fakındalık)’dan geçiyor.
Mindfulness, hem iş hem de özel hayatınızda sizin için neyin önemli olduğunu
anlayarak bilinçli tercihlerde bulunmanızı ve bu şekilde
iş ve özel yaşam arasında bir köprü kurarak yaşadığınız her anı en iyi şekilde
değerlendirmenize yardımcı oluyor. 

Konsantrasyon, odaklanma ve verimlilik artışı gibi beceriler sayesinde iş
yaşamınızdaki etkinliği arttırırken kendinize şefkat gösterip özel yaşamınızda da
her anı farkındalıkla, doya doya yaşamanız mümkün. Bu webinar ile iş ve özel
yaşam arasında dengeyi kurmanın sanıldığının aksine çok da zor olmadığını
keşfedeceksiniz. Yine mindfulness pratiklerinin ağırlıkta olduğu bu webinarda
grup paylaşımlarına da yer vereceğiz. 

MINDFULNESS İLE STRES YÖNETİMİ

Hızlı geçen hayatlarımız var, bir koşturmaca içinde oradan oraya yetişmeye
çalışıyoruz. Böyle bir hayat ritminde stresten kaçınmak mümkün mü? Stres
hepimizin hayatında var, olacak da, önemli olan stres ile nasıl beraber kaldığımız,
stresli durumlarda nasıl yanıt verdiğimiz, neler yaptığımız…

Bizim iş veya özel hayat içinde strese verdiğimiz yanıtlar, gösterdiğimiz tepkiler
hayatımızın kalitesini belirleyip kendi sağlık durumumuzu etkiliyor. Mindfulness
ile stres yönetimi webinarında mindfulness ile strese nasıl yaklaşacağımızı
deneyimleyip tepkiler yerine seçilmiş yanıtlara yönelmeyi araştıracağız.
Mindfulness ile gündelik hayatımızda daha mutlu, sağlıklı ve verimli olma
yollarını keşfedeceğiz. 
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DİKKAT KASINI GÜÇLENDİRMEK - ODAKLANMA BECERİSİ 

Geçmişten geleceğe çok hızlı bir değişime şahit oluyoruz. Tabi bu hızlı değişimin
bir takım götürüleri de oluyor. Bunlardan biri de konsantrasyon bozukluğu -
odaklanma sorunu. 

Zihninizde birçok tarafa yönelen küçük toplar olduğunu varsayın. Bu toplar
normalde düzensiz ve tamamen farklı yönlere doğru zıplarken, konsantrasyon
anında hepsi senkronize hareket etmeye başlayacaktır. Bu şekilde senkronize
hareket eden toplar, dış dünyadan gelen herhangi bir başka uyarana kapılmaz.
Bu da odaklanmanın ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Bu webinarda odaklanma becerisini arttıran mindfulness uygulamalarına yer
vererek zihni izlemeyi deneyimleyeceğiz. Nefes, beden ve ses gibi farklı çapalara
odaklanarak yapacağımız egzersizler ile beraber odaklanma sorunu için
geliştirebileceğimiz stratejiler üzerinde konuşacağız.

DUYGUSAL DAYANIKLILIK İLE DEĞİŞİM SÜRECİ

Duygusal Dayanıklılık, zor durumlarda ve sonrasında çabuk toparlanabilmek ,
yaşanan stres ve sıkıntılarla, duygularını yöneterek, rasyonel düşünerek ve bilinçli
davranış geliştirerek baş edebilmeyi içerir. Baş etmeden kasıt, kişinin “normal”
durumuna geri sıçrayabilmesi veya sıkıntılı durumlarda kalmış olmanın getirdiği
deneyimle “duruma hazır” olarak beklenenden daha iyi davranabilmesidir.

Bu hedef ile bu webinardaki niyetimiz, yapıcı ve yıkıcı davranışları oluşturan
uyaranları, otomatik düşünce kalıplarını ve tetikleyicileri fark etmek, öz yönetim
becerilerini de kullanarak zor durumlarla başa çıkabilme becerilerini kavramak
ve tepki vermek yerine değişim süreçlerinin yönetimini sağlamaktır.

Webinar sonrasında, Duygusal Dayanıklılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla, talep edildiği takdirde, 3 ayrı bölümden oluşan “Değişime Adım Atmak
& Duygusal Esneklik” webinar serisi ile devam edilebilir.
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ŞEFKATLİ YAŞAM

Zor durumda olan kişilere empati göstererek şefkat geliştirmek hepimiz için
doğal bir durum olabilir. Peki kendiniz ihtiyaç duyduğunuzda aynı bakım veren
dikkati, özeni kendinize gösteriyor musunuz? Bu webinara katılarak gündelik
hayatın güçlükleri karşısında size destek olacak temel bilinçli farkındalık ve
şefkat becerilerini deneyimlemeniz ve öğrenmeniz mümkün..

Özşefkatli farkındalık kavramı ile tanışmak, özşefkati anlayarak deneyimlemek
ve şefkat becerisini başkalarıyla olan ilişkilerinizi de kapsayacak şekilde
genişletmeyi deneyimlemek için başlangıç seviyesindeki bu webinar çok uygun
bir seçenek.
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WEBİNAR SERİLERİ  
( Her bir webinar süresi 90 dakikadır.)

TEMEL MINDFULNESS BECERİLERİ 
( 3 farklı webinardan oluşan seri şeklinde hazırlanmıştır.)

Mindfulness konusunda biraz daha derinleşmek ve deneyim kazanmak için
hazırladığımız ve 3 farklı bölümden oluşan webinar serimiz tam ihtiyacınıza
göre…Her bölüm, 3 temel mindfulness beceri ve uygulaması esas alınarak
hazırlandı. 

Her bölümün teması kapsamında, kısa bir anlatımın ardından uygulamalara ve
grup paylaşımlarına ağırlık vereceğimiz interaktif bir oturum sizi bekliyor olacak.
Temel becerileri webinarlara ayırarak sıralayacak olursak; 

1. Webinar:  Niyet etmek, Dikkat kasını güçlendirmek ve Odaklanma Becerisi
2. Webinar: Nefes/Beden Farkındalığı, Açık Farkındalık ve Yanıt verme
esnekliği/becerisi
3. Webinar: Mindful yaşam pratikleri, öz-şefkat ve başkalarına şefkat 
şeklinde özetleyebiliriz. 

DEĞİŞİME ADIM ATMAK VE DUYGUSAL ESNEKLİK
 (3 farklı webinardan oluşan seri şeklinde hazırlanmıştır.)

Kurum çalışanlarına mindfulness aracılığı ile değişime adapte olabilme, değişim
kavramını çeşitli yönlerden ele almaları ve bu değişim zamanlarında kendilerinin
ve başkalarının yaşayabilecekleri uyum, direnç, çatışma durumlarının farkındalığı
ile yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları yaratıcı, esnek ve çevik beceri ve
anlayışlar geliştirmelerine destek olunmaktadır. Özellikle günümüzdeki bireysel
ve iş hayatındaki belirsizlik kaynaklı değişim düşünüldüğünde oldukçe etkili bir
webinar serisidir. 

Bu webinar serisi, 3 farklı bölümden oluşup her bölüm başlığı aşağıda
detaylandırılmıştır: 

1. Webinar:  Mindfulness & Duygusal Esneklik
2. Webinar:  Değişimi Nasıl Karşılıyoruz?
3. Webinar:  VUCA Dünyasında Değişime Adım Atmak – Mindfulness ile
Değişime Adapte Olmak
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MINDFULNESS İLE STRES YÖNETİMİ 
(2 farklı webinardan oluşan seri şeklinde hazırlanmıştır.)

Hızlı geçen hayatlarımız var, bir koşturmaca içinde oradan oraya yetişmeye
çalışıyoruz. Böyle bir hayat ritminde stresten kaçınmak mümkün mü? Stres
hepimizin hayatında var, olacak da, önemli olan stres ile nasıl beraber
kaldığımız, stresli durumlarda nasıl yanıt verdiğimiz, neler yaptığımız…

Bizim iş veya özel hayat içinde strese verdiğimiz yanıtlar, gösterdiğimiz tepkiler
hayatımızın kalitesini belirliyor. Mindfulness ile strese nasıl yaklaşacağımızı
deneyimleyeceğimiz bu webinar serisinde beden, duygu ve düşünce
farkındalığını deneyimleyerek stresli durumlarda nasıl stratejiler
izleyebileceğimize ilişkin deneyimler kazanacağız.  Katılımcıların stres
duygusunu tanımaları ve anlamlandırmalarını sağlayacağımız bu seride stres ile
baş etmek için bireysel stres yönetimi çözümleri oluşturmaları
hedeflenmektedir. 

Bu webinar serisi, 2 farklı bölümden oluşup her bölüm başlığı aşağıda
detaylandırılmıştır: 

1. Webinar:  Mindfulness’a Giriş – Otopilot, Bakış Açısı, Dikkat ve Odaklanma
2. Webinar:  Stres Tepkisi ve Stresi Bilinçli Farkındalıkla Karşılamak 


