… mert az egészség agyban dől el

Képzés sorozat

A szabadság a fejben kezdődik
Instruktor képzés

A mai szellemi
és fizikai állapotunk
az eddigi életünk
eredménye…
Josef Mohr
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BRAINKINETIK® … mert az egészség agyban dől el
… mert az egészség agyban dől el

Manapság minden egyre inkább felgyorsul körülöttünk. Ahelyett, hogy a belső egyensúlyunkra
törekednénk, élő robotokká válunk, és így próbálunk lépést tartani a rohanó világgal.
Bármely privát vagy szakmai jellegű, tanulással vagy akár sporttal
kapcsolatos terhelés elindíthat bennünk egy negatív stresszspirált.

Szakítsd meg a benned lévő negatív stresszspirált
BRAINKINETIK® -kel!
A BRAINKINETIK® által nyert vitalitás neked is segít abban,
hogy újra szabadon szárnyalhassanak a gondolataid.
Fordítsd ezt a szabadságot a személyes fejlődésedre, arra,
hogy minél minőségibb és örömtelibb életet élj.
Akár saját magad, akár a családod, gyermekeid, az egyesületed vagy
a munkád miatt szeretnéd elsajátítani a BRAINKINETIK®-et,
örömmel látunk tanfolyamainkon, ahol megismerkedhetsz
ezzel a nagyszerű módszerrel.
A BRAINKINETIK® módszertanáról Josef Mohr: Erők harmóniája (eredeti cím: Im Gleichklang der Kräfte)
című, 2005-ben az Edition Erfolg kiadó gondozásában megjelent könyvében tudhattok meg többet.
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Az edzetlen agy
sokkal károsabb az
egészségre, mint
az edzetlen test.
George Bernard Shaw
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BRAINKINETIK® … A szabadság a fejben kezdődik
… mert az egészség agyban dől el

Alapképzés

Időtartam: 4 nap (A1 és A2: 2-2 napos, hétvégi szemináriumok)

… és ezt az állapotot tükrözik az agyi idegpályáink. Ha az életünket a meglevő agyi összeköttetéseink
birtokában akarjuk megváltoztatni, ez aligha fog sikerülni – mivel ehhez ÚJ idegpályákra van szükség.

Legyünk realisták, és valósítsuk meg a lehetetlent!
Az agyi összeköttetések teljes egészében megújíthatók. Ennek következtében a régóta és hőn áhított
változások addig soha nem tapasztalt könnyedséggel fognak besétálni az életünkbe.

A szeminárium elvégzését követően képes leszel
• tartósan és eredményesen fejleszteni a személyiségedet, illetve saját magadat
• hatékonyan és könnyen megvalósítani életedben azokat a változásokat, amelyekre vágysz
• fejleszteni az érzékeidet, újra hallgatni a természetes ösztöneidre
• megelőzni a memóriazavart, sőt javítani az emlékezőképességedet
• megakadályozni a kiégést, valamint biztos lábakon állni és nyugodt maradni a mai rohanó világban
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BRAINKINETIK® … Futball instruktor
… mert az egészség agyban dől el

Futball instruktor képzés

Időtartam: 1 nap

A sportágspecifikus BRAINKINETIK® gyakorlatok elsajátítására az egynapos BRAINKINETIK® futball
instruktor képzés keretében van lehetőség.
tt olyan módszerekről van szó, amelyekkel fejleszthető a futballban elengedhetetlen koncentrációs és
tanulási képesség.

A siker titka a megfelelő reagálásban rejlik.
A BRAINKINETIK® speciális gyakorlatok segítségével javítja a mozgások minőségét és kivitelezését,
valamint a játékosok versenyhelyzetben adott reakcióit.
A BRAINKINETIK® tréning eredményeképpen
• elkerülhető a kompenzációs mozgás
• csökken az egyes mozgásokra fordított energia
• javul a játékosok koordinációja
• lerövidül a játékosok reakcióideje
• versenyhelyzetben is higgadtabban és magabiztosabban viselkednek a játékosok
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BRAINKINETIK® … információ
… mert az egészség agyban dől el

Nincsenek kötelező lincencdíjak
„A szabadság a fejben kezdődik” elnevezésű szemináriumokon (A1 és A2) való részvételt követően az
alábbi módon használható fel a BRAINKINETIK® márkanév:

BRAINKINETIK®-instruktor
A futball instruktor szemináriumon való részvételt követően az alábbi módon használható fel a
BRAINKINETIK® márkanév:

BRAINKINETIK®-futball-instruktor
Lépj velünk kapcsolatba!
Megtudhatod, hogy milyen előnyöket és lehetőségeket rejt magában a márkanév használata
BRAINKINETIK® instruktorként és BRAINKINETIK® futball instruktorként.

Időpontok és jelentkezés:
www.kiralysportletesitmeny.hu
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Király Sportlétesítmény
Temesvár u. 44
9700 Szombathely
Tel +36 94 500 368
Mobil +36 30 600 7255
info@kiralysport.hu

www.kiralysportletesitmeny.hu

