
הקורס בנוי משמונה מפגשים של 2.5 שעות ומפגש נוסף באורך כ-5 שעות. 
כל מפגש כולל תרגול מגוון מדיטציות (בישיבה, בעמידה, בהליכה, בתנועה), 

הרצאה קצרה ושיחה משותפת על חוויית המדיטציה.
 

 

כלים וטכניקות להפחתת מתח, דאגה וחרדה  
מאפשר לחיות באיזון ובוויסות רגשי

מגביר את תחושת החוסן הנפשי ויכולת התמודדות עם אתגרי החיים 
מפחית תגובות אוטומטיות ומרחיב את יכולת הבחירה

MBSR קורס מיינדפולנס
מועצה אזורית מרחבים

רונה מינקר 
MBSR בוגרת הקורס להכשרת מנחי מיינדפולנס בגישת

של מכון מודע - אוניברסיטת רייכמן. מתעמקת בדרך
המיינדפולנס, היוגה ופילוסופיה בודהיסטית משנת 2015.

 

בעלת תואר ראשון בתקשורת ותואר שני במנהל עסקים.
מתמחה בהסברה לציבור מוכוונת חוסן - במצבי חירום. 

מיינדפולנס הוא אימון מנטלי לנוכחות ברגע הזה.
הראש שלנו מלא במחשבות. בלי שנבחר בהן, המחשבות פשוט באות: דאגות, תכנונים,

זיכרונות, חרטות, רגשות אשם. סיפורים שלמים רצים לנו בתודעה ומשאירים את חותמם עלינו
מבלי שנשים לב ובלי קשר למה שקורה במציאות. תרגול מדיטציות מיינדפולנס מאפשר לנו

לנהל את הקשב שלנו ואת ההשפעה שלו עלינו ולבנות "ערוצי חשיבה" חדשים במוח ועוזר לנו
להפחית לחץ ודפוסי מחשבה ורגשות שליליים ולהוסיף רוגע, שמחה וחיוניות לחיינו.

לשאלות ופרטים - רונה:
052-4269969

 

 המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעות 18:30-21:00
במהלך החודשים דצמבר- ינואר

עלות: 1,200 ש"ח 

קורס MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) הוא תוכנית הכוללת לימוד ותרגול
מדיטציות מגוונות המאפשרות לפתח מודעות קשובה. הפרוטוקול של תוכנית MBSR פותח ונחקר

מדעית בארה"ב ובאנגליה והוכח כמפחית לחץ, מתח ודאגה, כמשפר את החוסן הנפשי ואת
היכולת להתמודד עם אי ודאות ומצבי דחק. 

זהו הקורס המקיף, המקצועי והנחקר ביותר ללמידה והטמעת מיומנויות מיינדפולנס. 



שינוי הטייס אוטומטי
המוח שלנו עושה קיצורי דרך לשם התייעלות ואוהב לחזור על תבניות מוכרות באופן אוטומטי. במהלך הקורס נלמד לזהות

היכן אנו פועלים על "טייס אוטומטי", מתי זה אכן משרת אותנו ומיטיב עמנו, ומתי זה מעכב אותנו, וגורם לנו לסבל.
בשאיפה להפחית את האוטומטיות ולהכניס יותר נוכחות לחיי היום יום.

 
להתמודד עם קושי

נלמד כיצד להגביר את היכולת לקבל את המציאות ולהתמודד איתה, כדי להפסיק את הסבל שאנחנו חווים כלפיה. נחזק
את תחושות החמלה והחיבה לעצמנו, נתרגל קבלה ללא שיפוטיות וביקורת. ברגע שנוכל להכיר בקושי ולהיות נוכחים

בסיטואציה, נצליח לראות את אפשרויות הבחירה, ואת החירות אם וכיצד לפעול גם מול קשיים.
 

מודעות לנשימה ולגוף בתנועה
הנשימה היא העוגן שלנו לרגע הנוכחי, היא שם אתנו ועבורנו בכל מקום בכל זמן. נלמד לפתח מודעות לנשימה כעוגן אליו

ניתן לקשור את תשומת הלב מדי רגע. נתמקד בנשימה, ככלי לראייה חדשה, לחוויה עמוקה יותר ולשינוי. לאחר מכן,
נתרגל תנועה קשובה בהשראת יוגה, והליכה מודעת.

 
שימוש במודעות קשובה ככלי להפחתת לחץ

התגובות האוטומטיות שלנו למצבי קושי יכולות ליצור מצב של לחץ כרוני. קיימות יותר ויותר הוכחות שאנשים הנמצאים
במצב מתמשך של לחץ, מתח ומצוקה רגשית, נוטים לחלות ולהיפגע במערכות גופניות כמו העיכול, הנשימה, והלב.

באמצעות תרגול מודעות קשובה ניתן לטפח סקרנות, פתיחות, היעדר שיפוטיות לחוויות שונות, וליצור מרווח פעולה בין
הגירוי לתגובה ולפעול בדרך פחות אוטומטית בעתיד. כך מתפתח חופש לבחור, לפעול ולשנות את חיינו.

 
לקבל, לוותר, לשחרר - התמודדות עם מצבי לחץ

מודעות קשובה מאפשרת לנו להבחין בסימני הלחץ בשלב מוקדם. אם בעבר היינו מגיבים באופן אוטומטי, עכשיו נוכל
לשים לב לדרך התגובה ולא להגיב בדפוס הרגיל שלנו. הדפוסים הרגילים שלנו היו תגובות לא רק לסיטואציה המלחיצה,

אלא גם לתסמינים הפיזיים והנפשיים שהיא מייצרת. 
 

ללמוד את עצמך: מה עושים עם המחשבות האלה?
כשמתרגלים מודעות קשובה לומדים להבחין במחשבות המתרוצצות בראש, לשים לב כיצד הן צפות כך סתם, לכאורה

כאילו ללא סיבה או הזמנה. נלמד לשים לב לאותן מחשבות מעכבות, להבין מניין הן מגיעות, ומתי כדאי ואפשר להניח להן.
 

כיצד אדאג לעצמי טוב יותר?
המודעות הקשובה, מאפשרת למידה על מה שגורם לנו סבל, וגילוי מקורות תמיכה. לא נוכל לקבל ביטוח מאסונות החיים
באמצעות שום שיטה, אך נוכל לעזור לעצמנו להיות איתנים יותר, ולייצר עמידות בפני אתגרי החיים. המודעות תעזור לנו

להיות אנשים 'מחוסנים' יותר, בעלי יכולת ההתמודדות טובה יותר.
 

קבלה ושינוי
"מי ייתן ואמצא את האומץ לשנות בחיי את מה שניתן לשנות, את הכוח לקבל את מה שאיני יכול לשנות והתבונה להבחין

בין השניים". החכמה להבדיל בין מה שאפשר לשנות למה שאי אפשר היא חכמה שיכולה להתפתח גם על ידי התנסות
והתבוננות. התבוננות באמצעות מודעות קשובה פותחת את הדלת לעולם הזה, וחושפת את המנגנונים הפנימיים שלנו. 

 

נושאי המפגשים


