
INTENSYWNA 
OKRESOWA 
PRAKTYKA
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K RAK O W S K I  O Ś R O D E K  Z E N
u l .  S t r a d o m s k a  17/4  

 31 -068 ,  K r a k ów

1  l i p c a  -  21  l i p c a  2020  r o k u  



W dniach od 1 lipca do 21 lipca 2020 roku, o 5.00 rano
codziennie będzie odbywała się praktyka online  500 pokłonów.
Okresowe intensywne praktyki stanowią świetną
formę wzmocnienia obecności na ścieżce zen.
 
Przyłączając się do wydarzenia powinnaś/powinieneś założyć, że
bierzesz udział w praktyce każdego dnia przez co najmniej 7  dni
pod rząd(najlepiej przez 3 tygodnie). Robienie intensywnej
praktyki pokłonów sporadycznie nie jest zalecane. Idea okresowej
praktyki polega na podjęciu zobowiązania na dany okres, a
następnie wykonanie go (podobnie jak idąc na grupowe
odosobnienie zobowiązujemy się zrealizować cały jego plan).  

OKRESOWA  PRAKYTKA
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ZGŁOSZENIA

Użyj formularza  albo  napisz na koz.bows@gmail .com wraz z
podaniem okresu uczestnictwa(np. całość,  albo od 4-11
lipca).Przed zgłoszeniem koniecznie przeczytaj  FAQ, są tam
opisane najważniejsze zagadnienia. 

ZOOM - DANE DO LOGOWANIA

 
Meeting ID: 872 1195 8094
 
Password: hasło zostanie przesłane w odpowiedzi na
zgłoszenie. W razie problemów napisz proszę
na: koz.bows@gmail .com

Zaintrygowana/y ?!

P rze czyt a j  FAQ

https://forms.gle/Q4HHDGaxz3U4BGfB6
http://f/


 
Szczegółowy program codziennych praktyk

  

PLAN PRAKTYKI
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*2 minuty przerwy między 108 pokłonami

3 x 108 pokłonów *

5:00

Kawa/wc przerwa

5:40

 

30 min siedzenia

5.45

2 x 108 pokłonów *

6.15

Koniec praktyki

6.40



 

CZĘSTO ZDAWANE PYTANIA
(FAQ)
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ZDROWIE

Jeśl i  masz problemy ze zdrowiem, w szczególności ze
stawami, sercem ect.  skonsultuj się z lekarzem zanim
zaczniesz.  Praktykę robisz na własną odpowiedzialność,  nie
mamy kompetencji ,  żeby ocenić Twoje możliwości zdrowotne.
 

DLACZEGO POKŁONY ?

Pokłony są medytacją w ruchu.  Zaangażowanie całego ciała
szybko wprowadza w stan skupienia.  Medytacja jest
intensywna. Jest to bardzo dobra metoda dla osób, które
chcą zrobić extra wysiłek związany z praktyką, a nie mają
dużo czasu.
 

ZDROWIE JEST OK, ALE NIE WIEM 
CZY PODOŁAM  WYZWANIU FIZYCZNIE ?

500 pokłonów jest wysiłkiem dla ciała.  Z doświadczenia wielu
osób wynika, że ciało się do niego szybko adaptuje.
Najważniejsze jest utrzymanie umysłu praktyki  przez cały
okres.
Jeśl i  nie masz w danym dniu si ły zrobić całości  programu, to
zrób pokłony na stojąco  (wszystkie albo część).  To jest OK.
Rozsądek  jest konieczny.   
 



JAK ROBIĆ POKŁONY ?

Zobacz tutaj.
 

CO POTRZEBUJĘ ? 

coś do odbioru relacj i  z Zooma (dane do logowania
powyżej) ,  telefon/tablet/komputer
matę/koce -  patrz na PORADY poniżej
szorty/spodnie sportowe i  luźny podkoszulek 

 

EMOCJE

Ta praktyka powinna być bardzo ciekawym doświadczeniem.
Jednak jej  intensywność czasami może wywołać emocje/stany,
z którymi ciężko będzie sobie poradzić .  Jeśl i  masz takie
doświadczenie  skontaktuj się  proszę z naszym nauczycielem
prowadzącym Igorem PSNimem  pod mailem: igor@zen.pl.
PSN jest osobą z bardo dużym doświadczeniem w praktyce i
na pewno uda się znaleźć rozwiązanie problemu. 
 

CO JEŚLI ZAŚPIĘ, BĘDĘ MUSIAŁ WYJECHAĆ RANO, POJAWI
SIĘ JAKAŚ "SIŁA WYŻSZA" ECT. ? 

Spróbuj zrobić w tym dniu praktykę sama/sam i  pojaw się
dnia następnego. To się zdarza.

DLACZEGO 5.00 RANO, NIE BYŁO "LUDZKIEJ" PORY ? :) 

jest lato,  ugotujemy się o późniejszej porze
osoby pracujące zdążą z praktyką przed pracą

 

CZY PRAKTYKA JEST PŁATNA ? 

Jest darmowa .  Jeśl i  chcesz wesprzeć darowizną KOZ. To
zawsze jest miłe.
 

https://kwanumzen.org/bowing-forms


MAM ZAKWASY/MIĘŚNIE MNIE  BOLĄ

Przejdą. : )  Wszystkie metody sportowe działają:  masaż(np.
rolowanie ud na masażerach),  maści sportowe, solanki.  
 

 
Garść porad prowadzącego płynących z doświadczenia przy
robieniu dużych ilości pokłonów. Z cyklu "Wójek Dobra Rada

Strikes Again". 
  

PORADY
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JAKA MATA ?

składana mata rehabil itacyjna: łatwa w utrzymaniu w
czystości ,  tatami
grube maty z wypełnieniem z gryki

Gruba, albo 2-3 koce złożone na sobie. Przy tej  i lości
pokłonów, ręcznik który ochroni matę przed potem jest
przydatny. 
Polecam:

Jeśl i  masz problem z matą: pogadaj z Rysiem, gospodarzem
KOZ, może uda się coś pożyczyć. 

ALE JA  MAM WAKACJE ...

Super! To dobrze się składa: wycieczki w głąb umysłu są
najciekawsze. A serio,  po praktyce możesz wrócić do spania z
poczuciem dobrze wykonanego obowiązku i  zrobionym
cardio.
 



CZY PRZED 1 LIPCA ZROBIĆ TROCHĘ POKŁONÓW ?

Jeśl i  nie jesteś aktualnie przyzwyczajona/przyzwyczajony to
powinnaś/powinieneś się przygotować przez co najmniej
tydzień. Zacznij  od 108 dziennie i  dojdź do 216. Ciało
powinno wtedy dać radę zrealizować program. Zaznaczam, że
na początku adaptacja f izyczna będzie ciężka.

DODATKOWE WPARCIE CIAŁA ?

Kofeina, cytrulina, żeń-szeń. Wszystkie w moim przypadku
dobrze działają.  Cytrulina wspiera układ krwionośny podczas
wysiłku. 

Dobrej  praktyki ! 


