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1. Czas snu
Długość snu
Posiłki przed snem
Oświetlenie
Temperatura
Te same godziny snu
Jakie funkcje pełni sypialnia
Sprzęty elektroniczne



2. Czas pracy fizycznej
Sitting is the new smoking!!!
Spacer
Taniec
Zabawa z dzieckiem, z psem,
Basen
Siłownia



3. Czas skupienia
TU I TERAZ, mindfulness – trening uważności
Skupienie swojej uwagi na jednej osobie, z którą 

rozmawiam, spędzam czas,
Skupienie uwagi na jednej czynności, 

wielozadaniowość nie jest zdrowa



4. Czas zagłębienia się w sobie
Medytacja
Modlitwa
Podróż w głąb siebie, refleksja nad sobą,
Ten czas daje nam szanse na ewolucje i rozwój



5. Czas relaksu
Poranna kawa w ciszy
Ciepła kąpiel przy świecach
Zachód/wschód słońca
Wyłączenie elektroniki kiedy jesteśmy w domu
Odpoczynek w ulubionym pokoju



6. Czas rozrywki
Uśmiech
Głośny śmiech
Spontaniczne działanie
Otaczać się drobnymi, zabawnymi rzeczami
Otaczać się osobami, które cię rozśmieszają
Śmiech z samego siebie
Ucieczka od dorosłości
Stworzyć plik rzeczy, które cię śmieszą



7. Czas kontaktów
Nawiązać kontakt z samym sobą, kim jest jestem, 

czego pragnę
Czerpać przyjemność z kontaktów na łonie natury
Mindfulness- trening uważności
Wartościowe kontakty z bliskimi dla nas ludźmi

Materiały szkoleniowe w oparciu o kurs „Life Coaching for Teachers: happy teachers
 for better  students ” Barcelona 26.06-01.07.2017 w ramach projektu „Kuźnia 
Mentorów” finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.



Happy teachers for better students
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