Kli-Mindfulness bij BRAK
Kom in balans met je gedachten, gevoelens en
gedrag rondom klimaatverandering op
woensdag avond 11 september

Kli-Mindfulness bij BRAK: een interactieve lezing door
Leonie Stekelenburg op woensdagavond 11 september
Ben jij 'klimaat activist' maar maakt de strijd je soms moedeloos? Voel jij je verdoofd van al het dreigende
klimaat nieuws - afgewisseld met vlagen van paniek of schaamte en gedachtes als 'doe ik wel genoeg'?
Of denk jij juist 'het zal wel los lopen met klimaatverandering' en ben je er niet zo bewust mee
bezig? Waarom reageert iedereen anders op grootse (naderende) problemen? En hoe kies je bewust voor
een andere reactie: waarin je handelt vanuit ontspanning, de juiste maat en verbinding mét (ipv vechten
tegen)?
Neurofysiologisch onderzoek toont aan dat ons brein bij naderende - potentieel levensbedreigende situaties in de zogeheten Flight, Fight of Freeze modus komt. Deze reactie gaat razendsnel en verschilt
per persoon. Jouw reactie op klimaatverandering gebeurt in eerste instantie vanuit je onderbewuste.
Gelukkig kunnen we deze onderbewuste reactie beïnvloeden. Maar hoe?
Daar leer je alles over op de Kli-Mindfulness avond op woensdagavond 11 september bij het Wikkelhouse
in IJmuiden. Op deze avond is Leonie Stekelenburg, mindful leiderschapstrainer en klimaat- en
neuropsychologie expert, te gast bij BRAK. Door een interactieve lezing krijg je inzicht in je onbewuste
reactie tot de klimaatproblematiek en leer je door een combinatie van neuropsychologie, mindfulness,
lichaamswerk en verbindings oefeningen tot bewuste, duurzame actie te komen.
Note: Klimaat-activist zijn is zeker geen vereiste! Openheid en moed om je eigen binnenwereld samen
te onderzoeken wel. De Kli-Mindfulness avond is toegankelijk voor iedereen met een hart voor het
klimaat, die daar meer - of meer vanuit bewustzijn en ontspanning - naar wil handelen. Meld je hier
aan er zijn beperkt aantal plekken beschikbaar.

Waar: Wikkelhouse, BRAK, Kennemermeer 26
Wanneer: 11 september 2019, 19.00-21.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur

