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Czyli i Ty mo¿esz Byæ w Równowadze!
Marzec 2013! I startujemy! Modu³ I!
Data: 16.03.2013
Godzina: 11.00-16.00
Miejsce: Warszawa
Program zajêæ ruchowych, soma-edukacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
choruj¹cych na zanik miêœni, po udarach na bazie Metody Feldenkraisa.

,,Kiedy wiesz, co robisz, moýesz robiã to co chcesz” M. Feldenkrais
Moýliwoœci:
Twoja podró¿, w celu uzyskania zasobów, o których wiesz, ¿e s¹ w Tobie, tylko na ten
moment nie masz ,,klucza”, aby ich u¿yæ w ¿yciu codziennym.
–
Jak znaleŸæ Równowagê, pomiêdzy sfer¹ cia³a, umys³u i ducha i wykorzystaæ ich
Sy(e)nergiê w Twojej obecnej sytuacji?
W jaki sposób mo¿esz rozpoznaæ, które ,,nawyki” ruchowe, myœli, przekonania
ograniczaj¹ Ciê i w jaki sposób mo¿esz otworzyæ siê na odkrycie tego, co jest w danym
momencie dla Ciebie najlepsze?
Co pomaga Ci w Twoim poczuciu równowagi fizycznej i od czego ona zale¿y?
Jak radziæ sobie z ,,gorszymi” dniami?
Gdzie jest mój szkielet? Jak uzyskaæ maksimum wsparcia cie¿aru cia³a na Twoim
szkielecie? I wykorzystywaæ, tê wiedzê w wymagaj¹cych sytuacjach?
Zapomnia³eœ co to jest p³ynny, harmonijny ruch..? Orientacja..? Równowaga? Zawsze
mo¿esz u¿yæ doœwiadczenia, które ju¿ mia³eœ/mia³aœ lub stworzyæ nowe!
W jaki sposób radziæ sobie z stresem, aby nie by³ on utrudnieniem w Twojej
równowadze?
Pamiêtaj , zawsze mo¿esz poczuæ siê lepiej!
Dla kogo?
Ta wersja programu ,,BalanceIN”© przeznaczona jest dla osób chorych na stwardnienie
rozsiane, choruj¹cych na zanik miêœni, po wylewach i udarach poruszaj¹cych siê
z utrudnieniem, ale o w³asnych si³ach, chc¹cych wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje ¿ycie
i odwa¿nych, aby odkrywaæ nowe mo¿liwoœci.
Program szkolenia ,,BalanceIN”© nie jest form¹ terapii czy te¿ uzdrawiania, jest mo¿liwoœci¹
stworzenia warunków do zmiany Twojego obecnego repertuaru ruchowego,
psychoruchowego.
Byæ mo¿e jest coœ, co czeka na Ciebie, aby to odkryæ? Daj sobie szansê.
Metoda Feldenkraisa: Kompetencja zamiast wysi³ek czyli..:
czego mo¿esz oczekiwaæ w procesie ATM - ,,Œwiadomoœci po przez ruch” Metody Feldenkraisa:
• œwiadomoœci i mo¿liwoœci rozpoznania w³asnej organizacji ruchu (poszerzenia obrazu samego
siebie czy schematu w³asnego cia³a)
• ekonomii ruchu (wzajemne wspó³granie poszczególnych czêœci cia³a, ich koordynacja,
umiejêtnoœæ zastosowania odpowiedniej si³y do dzia³ania, umiejêtne ,,reagowanie” wzglêdem
si³ grawitacji)
• polepszenia jakoœci ruchu (jasnoœæ i wyrazistoœæ przebiegu ruchu, jego elegancja, harmonia)
• swobodniejszy, dopasowuj¹cy siê do sytuacji oddech
• naturalna wyprostowana postawa (rozumiana jako dynamiczny, nastawiony na dzia³anie
proces)
• polepszenie orientacji w przestrzeni i czasie oraz odczuwanie w³asnego cia³a (propiocepcji)
•zwiêkszenie witalnoœci organizmu, wytrzyma³oœci, elastycznoœci.
• zmniejszenie lub redukcja zbêdnego wysi³ku lub napiêcia, bólu czy sensomotorycznej amnezji
• stwarza mo¿liwoœci do samoedukacji, pomocy sobie, budowania zaufania i akceptacji oraz
odpowiedzialnoœci (lepszego kontaktu z sob¹)
• uczenie siê rozumienia oraz doœwiadczanie procesu uczenia na wielu p³aszczyznach, a
przede wszystkim zmiana przekonania ,,muszê siê uczyæ” na ,,chcê siê uczyæ”
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Metoda Feldenkraisa w kontekœcie Sclerosis Multiplex - ,,Pomoc w samopomocy´´.
Metoda Feldenkraisa (metoda somatycznej edukacji) na przestrzeni 40 lat przez
Dr Moshe Feldenkraisa. Jest rewolucyjna w sposobie rozumienia psychofizycznego
funkcjonowania cz³owieka. Wykorzystuje ruch i uwagê do wzbogacania naszych naturalnych
zdolnoœci do uczenia siê, zmiany i rozwoju w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Jest to droga do zwiêkszonej
œwiadomoœci swojego cia³a, koordynacji ruchu, edukacji cia³a i osobowoœci oraz systemu
nerwowego poprzez ruch. Metoda Feldenkraisa sk³ada siê z wielu lekcji ruchowych, które szkol¹
wewnêtrzn¹ ,,uwa¿noœæ”, przy czym w czasie wykonywania ruchów dochodzi do fenomenu,
zwanego przez fachowców ,,neuro-miêœniow¹ reorganizacj¹”: po æwiczeniu Feldenkraisa ruch
jest zazwyczaj zupe³nie inaczej odczuwany ni¿ przed æwiczeniem. Cia³o odczuwa siê l¿ej, ruch
jest czêstokroæ bardziej p³ynny i ³atwiejszy w wykonaniu.
Niemieckie Stowarzyszenie SM rozpoczê³o w 1990 roku badanie, trwaj¹ce dwa lata,
dotycz¹ce okreœlenia skutecznoœci Metody Feldenkraisa w rehabilitacji chorych z SM.
Celem tych studiów by³o sprawdzenie, w jakim stopniu chorzy na SM mog¹ byæ
wspierani przez Metodê Feldenkraisa w prowadzeniu aktywnego i samodzielnego ¿ycia.
Badanie zosta³o przeprowadzone przez nauczycieli Metody Feldenkraisa, psychologów
i neurologów - patronat nad nimi obj¹³ prof. Dr Hans Schimrigl, ówczesny dyrektor Uniwersytetu
w Hamburgu. Warunkiem uczestnictwa w badaniach by³a klinicznie stwierdzona diagnoza SM
o przebiegu choroby d³u¿szym ni¿ jeden rok, stopieñ upoœledzenia 2 < EDSSL 7 (Kurtzke - Skala).
Zajêcia mia³y formê parodniowych seminariów. Na zakoñczenie ka¿dego spotkania
wszyscy uczestnicy otrzymywali kasety, z przerabianymi na zajêciach lekcjami Metody
Feldenkraisa. Sami mieli decydowaæ o tym, czy bêd¹ powtarzali te lekcje w domu, jak czêsto
i czy w ogóle.
Po zakoñczeniu badañ, 30 pacjentów bra³o regularny udzia³ w dodatkowych
zajêciach grupowych Metody Feldenkraisa i tylko ich wyniki zosta³y wziête pod uwagê. Tak jak
oczekiwano, nie stwierdzono ¿adnych pozytywnych zmian na poziomie neurologicznym
u uczestników badania, natomiast w obszarze rozwoju ruchowego i jakoœci ruchu stwierdzono
znacz¹c¹ poprawê, co wi¹za³o siê bezpoœrednio z wiêksz¹ akceptacj¹ siebie i konstruktywnym
obrazem siebie ka¿dego z chorych. Uczestnicy stali siê bardziej œwiadomi zasobów, jakie
posiadaj¹ do radzenia sobie z chorob¹ i co najwa¿niejsze zaczêli z nich korzystaæ. W ten sposób
udowodniono naukowo, ¿e Metoda Feldenkraisa jest skutecznym sposobem dla osi¹gniêcia
celu ,,Pomoc w samopomocy”.
Warunki uczestnictwa:
1. Program zajêæ ,,BalanceIN”© jest prowadzony przez Marka Juszczak jest nieodp³atnie
i ka¿da osoba potrzebuj¹ca, chora na stwardnienie rozsiane, choruj¹ca na zanik miêœni, po
wylewach lub udarach poruszaj¹ca siê z utrudnieniem, ale o w³asnych si³ach, chc¹ca wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za swój stan i sytuacjê i odwa¿na, aby odkrywaæ swoje nowe mo¿liwoœci.
2. Na zajeciach wymagane jest luŸne, ale cieplejsze, wygodne ubranie, mata / karimata do
æwiczeñ i koc.
3. Ka¿dy bierze odpowiedzialnoœæ za siebie. I wszystkie poruszone osobiste tematy pozostaj¹,
tylko i wy³¹cznie miedzy uczestnikami.
4. Program zajêæ ,,BalanceIN”© sk³ada siê z poszczególnych segmetów o stopniowanych
trudnoœciach i tematycznie wspó³zale¿nych od siebie. Aby daæ temu w³aœciwy progres,
zalecane jest regularne chodzenie na zajêcia, segmenty.
5. Nie ma obowi¹zku wykonywania, wszystkich æwiczeñ, uk³adów na zajêciach. Oprócz
ustalonych przerw, Ty sam decydujesz kiedy chcesz odpocz¹æ.
6. Warunkiem wziêcia jest wyra¿enie zgody na dokumentacjê audio i wideo na potrzeby
Instytutu Metody Feldenkraisa-Marka Juszczak.
7. Uczestnikom bêd¹ udostêpniane lekcje audio, bêd¹ce materia³em wspieraj¹cym,
wy³acznie do u¿ytku osobistego.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wys³anie zg³oszenia na adres: marek.juszczak@feldenkrais.pl
9. Istnieje mo¿liwoœæ przybycia z osobami towarzysz¹cymi, po wczeœniejszym ustaleniu. Liczba
miejsc jest ograniczona i pierwszeñstwo maj¹ osoby potrzebuj¹ce.
10. Program szkolenia ,,BalanceIN”© nie jest form¹ terapii czy te¿ uzdrawiania, jest mo¿liwoœci¹
stworzenia warunków do zmiany Twojego obecnego repertuaru ruchowego,
psychoruchowego.
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Opinie oczestników zajêæ:
,,Metoda Feldenkraisa - zajêcia, które by³y prowadzone przez Marka w siedzibie PTSR parê
dobrych lat temu regularnie, pokaza³y mi jak wielkie znaczenie ma ruch. Ruch, który jest
œwiadomy. Nad takim ruchem pracowaliœmy. Uzmys³awialiœmy go sobie w najdrobniejszych
szczegó³ach. Jego wp³yw na nasze cia³o. Nasze samopoczucie, równowagê, stabilnoœæ. Po
ka¿dej sesji czu³am siê "mocniejsza". Têsknie do tych zajêæ. By³oby rewelacyjnie móc znów
æwiczyæ "zginacze" i "prostowniki".”
Karolina Ko³odziej

,,Z metod¹ Feldenkreisa spotka³em siê przez przypadek. Moja siostra jest w USA rehabilitantem,
obroni³a tam pracê doktorsk¹. Podczas ewentu wrêczania dyplomów, rozmawia³a na mój
temat z ludŸmi zajmuj¹cymi siê rehabilitacj¹ osób z SM. Tego samego dnia zadzwoni³a do mnie
z gor¹c¹ wiadomoœci¹ - Pawe³, wg. Specjalistów w USA, jedyn¹ skuteczn¹ metod¹
rehabilitacji osób z SM jest metoda Feldenkraisa. Szukaj kogoœ, kto w Polsce rehabilituje t¹
metod¹! Google i tak trafi³em do na zajêcia prowadzone przez Marka Juszczaka pod
auspicjami PTSR o/Warszawa.
Pierwsze zajêcia, pierwsze wra¿enia - to dzia³a! Natychmiast, od razu odczuwam pozytywny
efekt.
Nie mam problemów z utrzymaniem równowagi.
Po kilku latach treningu t¹ metod¹, mój neurolog stwierdza, ¿e tak w³aœciwie to nie mam
jakichkolwiek dolegliwoœci neurologicznych!
Pozytywne nastawienie, dobra dieta, systematyczny trening trzymaj¹ mnie w œwietnej kondycji.
Polecam”
Pawe³ Pindral
,,Metoda Feldenkraisa jest wyj¹tkowym narzêdziem do pracy z cia³em. Problemy
neurologiczne, miêœniowe, trudne do zdefiniowania, nie musz¹ byæ konkretnie ponazywane,
aby móc z nimi pracowaæ. Moje wieloletnie problemy ze stabilnoœci¹, uk³adem krêgos³upa,
stawami, zawsze po æwiczeniach znacznie obni¿aj¹ swoj¹ dokuczliwoœæ, lub nawet ca³kowicie
znikaj¹. Dlatego systematycznoœæ æwiczeñ ma tu ogromne znaczenie, pozwala nie dopuœciæ
do d³u¿szego, czyli mocniejszego "rozchwiania":
Dziêki Metodzie Feldenkraisa, zawsze widaæ drogê wyjœcia, ulgi, nawet je¿eli jest tymczasowa.
Te krótkie pocz¹tkowo okresy poprawy przek³adaj¹ siê na coraz to d³u¿sze efekty, znajomoœæ
swojego cia³a i umiejêtnoœæ pracy z nim. Œwiadomoœæ, któr¹ w trakcie æwiczeñ trenujê,
przek³ada siê na póŸniejsz¹ uwa¿noœæ na codzieñ, bez specjalnych dodatkowych wysi³ków.
W mojej g³owie jestem w stanie wykonaæ ka¿dy ruch, a to oznacza dla mnie, ¿e jestem w stanie
wykonaæ go fizycznie, prêdzej czy póŸniej.
Metoda ma podstawow¹ zaletê, któr¹ jest nastawienie na œwiadomoœæ, a nie celowoœæ
zadania. To wielka ulga dla mnie i dla wielu, którzy podstawowych, z pozoru banalnych zadañ
do wype³niania i tak maj¹ wystarczaj¹co ka¿dego dnia.”
Katarzyna R¹czka

Zajêcia dla osób chorych na SM, z inicjatywy Marka Juszczak, Instytutu Metody Feldenkraisa prowadzone s¹ bezp³atnie.
Je¿eli chcesz doœwiadczyæ Metody Feldenkraisa i sprawdziæ jej efektywnoœæ na sobie samym - skontaktuj siê z Markiem
Juszczakiem lub z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego telefonicznie lub mailowo:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddzia³ Warszawski
ul. Nowosielecka 12
00-466 Warszawa

godziny przyjêæ interesantów:
wtorki od 11.00 do 18.00
czwartki od 11.00 do 15.00
dy¿ury telefoniczne:
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 - 17.00
tel./fax 022 831 00 76
tel. 022 831 00 77

Marek Juszczak
Email: marek.juszczak@feldenkrais.pl
Telefon: 601800900 (najlepiej wys³aæ sms, oddzwaniam wieczorem)
O prowadz¹cym:
Marek Juszczak - licencjonowany Pedagog Metody Feldenkraisa, cz³onek Niemieckiego Stowarzyszenia Metody
Feldenkraisa ( Feldenkrais - Verband Deutachland e.V.) z wieloletnim sta¿em i doœwiadczeniem zawodowym.
Jest równie¿ fizjoterapeut¹, pracuj¹cym ró¿nymi metodami.
Od 2005 wspó³pracuje non profit z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Twórca programu ,,BalanceIN”©.
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