
Na zdrowie!
Termin: 25.05.2019 (sobota)

Program:
10.00 – Pastor Artur Śmieja „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Warsztaty do wyboru:

– Tadeusz Smuś „Trzy filary zdrowia: odżywianie, aktywność ruchowa, regeneracja”

– Marcin Rzeszutko „Bądź zdrowy i aktywny – praktyczny poradnik codziennej aktywności”

Tadeusz Smuś
– absolwent AWFu, trener personalny, szkoleniowiec ProFi Fitness School, instruktor kulturystyki.
Tadeusz traktuje trening personalny oraz inne formy aktywności jako sposób osiągnięcia celów swoich
klientów. Sam interesuje się bardzo licznymi formami aktywności. Dzięki temu wie, jak programować
trening oraz dobierać ćwiczenia pod szeroki wachlarz zapotrzebowań klientów (modelowanie sylwetki,
budowanie masy mięśniowej, odchudzanie nawet 25 kg, jazda konna, wspomaganie w sportach walki
lub taniec).  Jego podstawowym celem jest  zdrowie,  sprawność  i  dobre samopoczucie  klientów oraz
praktyczny rozwój.

WARSZTAT (ok. 1,5 godz.)
„Trzy filary zdrowia"
Wykład swój kieruję do osób, które w aktualnym szumie medialnym rozpętanym wokół zdrowia czują się
zagubione.  W nadmiarze informacji  bądź braku sprawdzonych źródeł informacji  nie wiedzą czym się
kierować i jak zadbać o swoje zdrowie. W ciągu 60 (+/- 10) minut uczestnicy posiądą i usystematyzują
podstawowe pojęcia i główne wytyczne prawidłowego dbania o zdrowie, na podstawie 3 jego filarów:
odżywiania, aktywności ruchowej, regeneracji. Wykład ten jest bazą do podjęcia świadomych działań na
rzecz  zachowania  i  pomnażania  zdrowia  swojego  i  swojej  rodziny  oraz  dalszego pogłębiania  wiedzy
w tym zakresie. Przewiduję do 20 minut na odpowiedzi na pytania po wykładzie.

Marcin Rzeszutko
– mgr Fizjoterapii AWF Wrocław, terapeuta z zakresu neurologii w pediatrii i geriatrii.

WARSZTAT (ok. 2,5 godz.)
„Bądź zdrowy i aktywny - praktyczny poradnik codziennej aktywności”.
Zapraszam każdego,  kto ma bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego,  piersiowego i  szyjnego,  lub chce
wiedzieć jak pomagać innym z tymi schorzeniami, lub ich unikać.
Cel:  zdobycie  fachowej  wiedzy  z  zakresu  anatomii,  fizjologii  wysiłku,  przeciążeń  kręgosłupa,  jak  ich
unikać i jak sobie z nimi radzić.
Omówię przyczyny bólów i przeciążeń kręgosłupa, złe nawyki dnia codziennego, dobre nawyki i jak je
wprowadzić, budowę kręgosłupa w odniesieniu do codziennych aktywności, wady postawy i przyczyny
ich powstania, wpływ ułożenia stopy na bóle kolan i bioder.
Będzie  to  wykład  połączony  z  praktyką,  czyli  właściwym  wykonywaniem  ćwiczeń  na  bóle  odcinka
szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Przedstawię, jak pozyskać darmową rehabilitację dla osób chorych
w domu, jakie sprzęty są refundowane i w jakim stopniu przez NFZ, jaki sprzęt warto mieć w domu, a jaki
nie ma sensu, uwarunkowania zdrowia, mity i prawdy na temat aktywności, oraz formy aktywności dla
różnych grup wiekowych.


