
 Nyilatkozat 
a Dr. Nyitray Kornélia Annamária tanfolyamvezető által vezetett a 8 hetes mindfulness- 

sajátélményű tanfolyamon való részvétellel kapcsolatban 
 
Alulírott .............................................................. megállapodás aláírásával kijelentem, hogy 
tájékoztatást kaptam arról és tudomásul veszem, hogy a tanfolyam programja – mint 
minden meditáció és testmozgás – járhat kellemetlenséggel, sérüléssel. A tanfolyamvezető 
szerepe a mindfulness tanfolyam vezetése, illetve az, hogy segítsen megismerkedni a saját 
testem jelzéseivel és támogasson engem abban, hogy egy kedvesebb, elfogadóbb és 
együttérzőbb hozzáállást alakíthassak ki magammal szemben. Tisztában vagyok azzal, hogy a 
gyakorlatok során adott vezetés csupán útmutatás, különösen a tudatos jelenlétben végzett 
mozgások végzése előtt és közben mindig mérlegelnem kell a saját testi adottságaim és 
állapotom lehetőségeit, figyelnem és hallgatnom kell a saját belső tapasztalataimra, és 
azokhoz igazodva kell megtalálnom a mozgás számomra legalkalmasabb formáját, illetve ha 
úgy találom bölcsebbnek, bármikor ki is hagyhatok vagy befejezhetek egy mozgást. Az én 
feladatom, hogy éberen figyeljek a testem jelzéseire, tiszteletben tartsam a saját 
korlátaimat, és elkerüljek minden olyan tevékenységet vagy mozgást, ami fájdalmat válthat 
ki, sérüléshez vezethet vagy aggályokat kelthet. Ennek szellemében a tanfolyamon és az 
otthoni gyakorlások során csak az egészségemet és jól-létemet támogató, azt nem 
veszélyeztető tevékenységeket végzem, és nehézségeimet jelzem a tanfolyam vezetőjének. 
 
Megértettem, hogy a tanfolyamvezető nem állít fel diagnózist, nem végez semmiféle orvosi 
vagy pszichoterápiás kezelést. A sajátélményű mindfulness tanfolyam a mindennapokban 
jelentkező stresszhelyzetekre és más nehézségekre, kihívásokra adott reakciótípusok 
megismerésére szolgál, és nem pszichoterápiás eljárás. Kijelentem, hogy amennyiben 
terápiás beavatkozásra van szükségem, úgy a tanfolyamon való részvételemről konzultáltam 
a kezelőorvosommal és/vagy pszichoterapeutámmal, a tanfolyamon az ő ajánlásával veszek 
részt, és a tanfolyam ideje alatt nem szakítom meg a terápiás kapcsolatot vele, illetve 
amennyiben gyógyszert szedek a panaszaimra, azt  atanfolyam ideje alatt csak a terapeutám 
egyetértésével és ajánlásával állítom el. Esetleges aggodalmaimmal kapcsolatban 
konzultálok a terapeutámmal, és ezekről tájékoztatom a tanfolyamvezetőt is. 
 
Tudomásul veszem, hogy a saját élményű mindfulness tanfolyam elvégzéséről a kurzus 
végén kiállított tanúsítvány a módszer mások számára történő tanítására nem jogosít.  
 

 


