
KURS SKUTECZNEJ
SAMOOBRONY DLA PAŃ

"BEZPIECZNA KOBIETA"



SPODZIEWAJ SIĘ NIESPODZIEWANEGO I WEŹ
BEZPIECZEŃSTWO W SWOJE RĘCE

Co zrobić, żeby nie doszło do ataku i co robić, kiedy już do niego dojdzie? 

 

Ty również możesz czuć się bezpieczna! 

 

Jak to śpiewał Eugeniusz Bodo „Słaba płeć, a jednak najsilniejsza, Słaba płeć, a jednak

najmocniejsza”. Niestety w świadomości kobiet nadal panuje przeświadczenie o własnej

słabości. Misją klubu Fenix Krav Maga i jego założycielki Marty Gross jest zmiana tego poglądu i

rozwój asertywności, pewności siebie, sprawności i umiejętności skutecznej samoobrony u Pań.

Badania i statystyki jednoznacznie pokazują, że kobiety, które podjęły próbę obrony w trakcie

napadu, w znakomitej większości osiągnęły zamierzony cel oraz znacznie szybciej doszły do

równowagi psychicznej po napaści.

 

„Bezpieczna kobieta” to kurs samoobrony dla kobiet, którego celem jest przekazanie

fundamentalnych zasad bezpieczeństwa osobistego dla kobiet. Uczymy prostych

podstawowych technik i zachowań, które pomogą wyjść obronną ręką z wielu sytuacji. Na

warsztatach skupiamy się na prewencji napaści, kradzieży, gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły

oraz wartości bojowej, umiejętności wczesnego dostrzegania sygnałów o zbliżającym się

niebezpieczeństwie. Nasz kurs samoobrony dla kobiet jest przeznaczony dla wszystkich Pań

niezależnie od wieku oraz warunków fizycznych. Weź ze sobą mamę, córkę, koleżankę,

przyjaciółkę, daj im szansę, aby również mogły czuć się bezpieczniej!

CELEM PROWADZONEGO KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET „BEZPIECZNA KOBIETA” JEST:

 

nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń oraz adekwatnej reakcji;

nabycie pewności siebie oraz pozbycie się syndromu ofiary;

nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;

poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;

budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;

nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak;

KOBIETO - OBROŃ SIĘ SAMA!KOBIETO - OBROŃ SIĘ SAMA!



PROGRAM ZAWIERA TAKIE ZAGADNIENIA JAK:

 

nauka technik atakowania: podstawowymi ciosami oraz kopnięciami zmodyfikowanymi pod

kątem skutecznego zastosowania ich przez kobiety,

znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka, czyli te które powinny być atakowane w

pierwszej kolejności w sytuacji samoobrony,

naukę technik obrony przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, chwytami za ubranie,

duszeniami, obchwytami tułowia, atakami kiedy kobieta znajduje się na ziemi oraz innymi

sytuacjami zagrożenia które najczęściej zdarzają się kobietom w różnych miejscach (ulica,

winda, schody , teren leśny),

tematyka psychologicznych aspektów samoobrony (asertywność, pewność siebie, panowanie

nad stresem, trzeźwość umysłu podczas obrony),

tematyka prewencji (rozpoznawanie zagrożeń, unikanie miejsc niebezpiecznych,

zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, wczesna reakcja),

postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia,widzenie peryferyjne (poszerzenie pola

widzenia),

wykorzystanie do obrony przedmiotów które znajdują się w pobliżu,

podstawy psychologii agresji,

techniki i taktyka obrony w pomieszczeniach zamkniętych,

obrona i taktyka walki przy próbie gwałtu,

kształtowanie cech motorycznych niezbędnych w samoobronie takich jak: siła, szybkość,

wytrzymałość

poprawa ogólnej sprawności fizycznej

ZAJĘCIA POPROWADZI MARTA GROSS:

magister fizjoterapii (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie)

magister wychowania fizycznego, specjalizacja: trener 

przygotowania motorycznego (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie)

instruktor samoobrony i sportów walki

instruktor fitness

posiadaczka stopnia szkoleniowego ADVANCED 1 (KMM)

uczestniczka seminariów i obozów szkoleniowych dotyczących samoobrony, walki wręcz i

bezpieczeństwa osobistego

uczestniczka wielu szkoleń poświęconych strzelaniu, sportom walki, treningowi

funkcjonalnemu, rehabilitacji, fizjologii, anatomii, odżywianiu i suplementacji

stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje instruktorskie

posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz kobietami

założycielka klubu Fenix Krav Maga



CO OFERUJEMY W RAMACH KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET "BEZPIECZNA KOBIETA"?

 

kurs obejmujący podstawy zaplanowany jest na 8h (możliwy do podzielenia na 2 lub 4

spotkania). Możliwe jest skrócenie lub wydłużenie kursu według potrzeb i jest to ustalane

szczegółowo z klientem uwzględniając jego potrzeby.

dużą dawkę praktycznej wiedzy na temat skutecznej samoobrony, zauważania, unikania oraz

reagowania na niebezpieczne sytuacje

kursantki poprawią koordynację ruchową, zwinność, kondycję, zwiększą pewność siebie

      i poczucie własnej wartości

indywidualne wskazówki i opiekę doświadczonego instruktora 

certyfikat uczestnictwa

WYCENA KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET "BEZPIECZNA KOBIETA":

 

Dokładne koszty są wyliczane indywidualnie po otrzymaniu wszystkich informacji do wyceny

takich jak: ilość godzin, preferowany termin, ilość osób, preferowane miejsce kursu, czy posiadają

Państwo powierzchnie do przeprowadzenia kursu (około 130m2) czy potrzebny będzie wynajem

 

Postawowy koszt 8h kursu 1800zł + ew.koszt wynajmu sali + ew.koszt dojazdu

KLUB FENIX KRAV MAGA

WWW.FENIXKRAVMAGA.PL

505-379-122, INFO@FENIXKRAVMAGA.PL

 

MARTA GROSS AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWNOŚCI

UL.B.PRUSA 90/8, 05-800 PRUSZKÓW

NIP: 5342453813, REGON: 384294722

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA 1 KURSIE : 20



Na początku nie do końca wierzyłam w te

‚same dobre’ opinie o kursie. Teraz gdy jestem

już po, doskonale rozumiem dlaczego kurs ma

tak wysoką ocenę. Po pierwsze świetne,

profesjonalne zajęcia, duużo praktyki, bo tylko

ona nam sie przyda w sytuacji zagrożenia.

Każda kobieta powinna się zapisać na takie

zajęcia. Super atmosfera, polecam

wszystkim!!!

Świetny kurs! Bardzo się cieszę, ze się na niego

zdecydowałam. Po pierwsze mam lepsza świadomość, ze w

razie ataku mogę i muszę się bronić a po drugie mam już

pewne podstawy, które na pewno, pomimo 8-

godzinnego kursu, utrwaliły mi się w głowie. Sam kurs

prowadzony prze-profesjonalistkę, bardzo przygotowana i

umiejąca przekazać niezbędne informacje nawet najmniej

zagorzałym. Dużo praktyki, bo o to właśnie chodzi, ale i

teorii, która daje znaczna ilość informacji i odpowiada na

pytania typu „jak” i „dlaczego”. Polecam z zamkniętymi

oczami, a na pewno nie będziecie tego żałowały!!!

Świetnie zorganizowane zajęcia, bardzo

sympatyczna i wesoła atmosfera. Marta Gross

profesjonalna babka, która mimo luźnej

atmosfery skutecznie przekazywała konkretne

informacje. DUUUUUŻO zajęć praktycznych,

ćwiczeń, fajne warunki. Generalnie wielkie

TAK!! Było świetnie, polecam i będę polecać

znajomym kobitkom.

Byłam na tym kursie, bardzo polecam z paru powodów: po

pierwsze różnica pomiędzy znaniem, a nie znaniem podstawowych

zasad samoobrony jest ogromna; niby tylko 8 godzin, ale

świadomość jak można się bronić w awaryjnej sytuacji, już sama w

sobie dodaje siły. Po drugie albo odkryjesz, że masz w sobie trochę

siły fizycznej (bardzo miłe uczucie!), albo uświadomisz sobie, że

pora zadbać trochę o siebie i swoją kondycję, co zawsze jest

cenne. Po trzecie, zajęcia są bardzo inspirujące pod kątem własnej

kondycji psychicznej, prowokują do zweryfikowania swoich

przekonań na temat prawa do obrony (np. żeby nie przepraszać jak

się kopnie napastnika za mocno). Po czwarte są profesjonalnie

prowadzone przez silną, szybką i bardzo fajną Martę :). Która może,

niech się zapisuje.

To były zajęcia, które absolutnie powinna przerobić

każda kobieta! 8 godzin praktycznych zajęć z ciosów,

chwytów, padów i nie tylko. Nie zgadzam się z opinią,

że siłowa przewaga mężczyzn nad kobietami sprawia,

że nie ma nawet sensu próbować się bronić.

Paraliżujące uczucie strachu jest najgorszym, na

co możemy się skazać w sytuacji zagrożenia. Mam

poczucie, że dzięki temu kursowi łatwiej mi będzie

przejść od słów do czynów. Co sprawia, że zwyczajnie

czuję się mniej bezradna.

Dwudniowy, 8-godzinny trening z instruktorką Martą, to

jak polisa ubezpieczeniowa. Przyda się każdej kobiecie,

choć wolałabym, abym nie musiała wykorzystać tego,

czego się nauczyłam. Fantastyczna sprawa dla każdej

dziewczyny, kobiety. Dodaje pewności siebie, pokazuje,

że nie musimy być bezradne wobec agresora. Choć

Marta nas nie oszczędzała i wyszłyśmy nieźle poobijane,

to jestem pewna: wyzwoliłyśmy w sobie moc. Być może

za jakiś czas powtórzę taki weekendowy kurs, a na

pewno zafunduję go w niedalekiej przyszłości córce. I

polecę koleżankom.

NA KONIEC KILKA OPINII NASZYCH KURSANTEKNA KONIEC KILKA OPINII NASZYCH KURSANTEK


