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Program Prison SMART (Prison Stress Management and Rehabilitation Training) wprowadzono do więzień w 1992 roku.  
Od tego czasu ponad 250 tysięcy więźniów i personelu więziennego, w ponad 30 krajach świata, doświadczyło płynących  
z niego korzyści. W ramach programu uczy się zaawansowanych technik oddechowych, które uwalniają od skutków 
nagromadzonego stresu i negatywnych emocji. Uczestnicy warsztatów uczą się również praktycznych umiejętności  
i zdobywają wiedzę jak poradzić sobie w stresujących sytuacjach, opanować emocje i żyć pełnią swojego potencjału. 
Jest to program holistyczny, oferujący nowoczesne i skuteczne narzędzia dające możliwość poprawy. Pomaga ofiarom 
przestępczości i czyni efektywniejszą pracę ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości. Pozwala także przerwać cykl 
przemocy w społeczeństwie.

Prison SMART to warsztaty prowadzone w formie wolontariatu lub za niewielką opłatą, co przy skromnym budżecie więzień 
jest ich dużym atutem.

Program ten bardzo skutecznie zmienia sposób myślenia i zachowania przestępców. Poprzez odprężenie umysłu  
i zmniejszenie wpływu stresu, zmniejsza się poziom gniewu, depresji, przemocy i innych dysfunkcyjnych zachowań. 
Uczestnicy programu w większym stopniu skłonni są do poprawy i stają się bardziej podatni na inne formy rehabilitacji.  
Na zajęciach uczą się kilku kluczowych umiejętności radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami, co okazuje się bardzo 
przydatne w życiu na wolności.

Program Prison SMART – wprowadzenie

„Dopóki nie poszedłem na kurs przepełniał mnie gniew i przemoc, teraz zastąpiła to miłość i chęć służenia światu.  
Ten kurs trafia tam, gdzie nie trafia żadna inna terapia. W samo źródło”.

Osadzony z Belgii
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„Moim zdaniem, kursy takie jak ten powinny być organizowane dla większości więźniów ze względu na dobre samopoczucie 
i pozytywną energię jaką obecnie czuję w sobie. Jest wspaniale, dzięki Basia i Andrzej, że mogłem przejść taki kurs. Robicie 
wiele dobrego. Jest wspaniale. Jest po prostu ok”.

Osadzony z Polski, Marcin lat 26

Gdy więźniowie są mniej zestresowani, łatwiej się ich kontroluje, a to w dużym stopniu zmniejsza obciążenie spoczywające 
na strażnikach. Poprzez wspieranie rzeczywistej poprawy, kursy Prison SMART mogą mieć wpływ na zmniejszenie skali 
recydywy.

Efekty kursu:

• Redukcja stresu

• Integracja ze społeczeństwem

• Poprawa zachowania

• Wyjście z kręgu przemocy

„Po dzisiejszym spotkaniu całe moje życie przebiegło mi przed oczami. Doznałam w sobie bólu i żalu, że przez mój błąd, 
który popełniłam, muszą cierpieć moje dzieci. Poczułam żal i gorycz w sercu. Brakowało mi oddechu i było mi duszno. 
Generalnie czuję się odprężona, a jednocześnie zmęczona. Mój stan jest stabilny”.

Osadzona z Polski, Magda lat 24

„Po przebytej sesji odczuwam spokój wewnętrzny. Brak wewnętrznej irytacji, złości. Jest pewien rodzaj zmęczenia,  
lecz jest to zmęczenie przyjemne. Inaczej patrzę na koleżanki z celi. Samopoczucie jest znacznie lepsze”.

Osadzona z Polski, Elżbieta lat 36
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WARUNKI W WIĘZIENIU
Wiadomo, że większość więzień to miejsca o podwyższonym poziomie stresu. Zarówno wśród więźniów jak i personelu 
może on objawiać się jako agresja, depresja, utrata możliwości skupienia, uczucie wypalenia lub choroby. Może też 
zamanifestować się w postaci nałogów lub pogorszenia relacji międzyludzkich. 

W wielu zakładach występuje problem przeludnienia, co powoduje dodatkowe napięcia zarówno dla przeciążonego 
personelu jak i dla osadzonych.

W wielu więzieniach przekrój populacji zmienia się bardzo gwałtownie: duże zróżnicowanie językowe i kulturowe pociąga  
za sobą dodatkowe wyzwania związane z wzajemnymi relacjami w placówce. W niektórych zakładach obserwuje się również 
zwiększoną liczbę osadzonych z problemami psychicznymi i zdrowotnymi. Jest to z kolei przyczyną licznych problemów  
i trudności w codziennym funkcjonowaniu w zakładzie karnym. Dodatkowo wielu osadzonych dotyka problem narkotykowy. 

 

PRZEMOC W SPOŁECZEŃSTWIE
Wiele społeczeństw w Europie zmaga się ze zwiększoną ilością różnych form przemocy fizycznej, psychicznej,  
kulturowej, religijnej, seksualnej itp. Światowe media zwracają uwagę na przemoc w każdym zakątku świata,  
od przemocy domowej, do przemocy na poziomie społecznym, regionalnym i narodowym.  
Miejsca, które były wcześniej spokojne, nagle wstrząsane są przez rozruchy, małoletni popełniają pierwsze przestępstwa  
(w tym nawet morderstwa) w coraz młodszym wieku. Niewinni ludzie atakowani są z przyczyn religijnych, rasistowskich, 
ksenofobicznych, mafijnych czy ideologicznych, a nawet bez powodu. Szerzy się przemoc domowa i na podłożu 
narkotykowym.

W Europie również zwiększa się liczba ludzi dotkniętych depresją i wypaleniem zawodowym. Niektóre kraje zmagają się  
z bardzo wysokim odsetkiem samobójstw. Dochodzi do tego znieczulica społeczna, co jest prawdopodobnie jednym  
z największych wyzwań dzisiejszego świata. Właściwe podejście do tego zjawiska musi zawierać wieloaspektowe działania, 
które skupią się na jego wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach.

Podstawy
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Czym jest Prison SMART?

Prison SMART jest praktycznym i skutecznym programem opartym głównie na technikach oddechowych. Ćwiczenia 
oddechowe uwalniają z organizmu nagromadzony stres oraz mają silne działanie oczyszczające ciało i umysł.

Najważniejszym punktem programu jest Sudarshan Kriya® (technika oddechowa), dzięki której transformowane są trudne  
do przezwyciężenia emocje, przywracany spokój i zdolność koncentracji. Program uczy więźniów jak radzić sobie z głęboko 
zakorzenionymi uczuciami strachu, poczucia winy, depresji, desperacji i chęci odwetu. Uczucia gniewu, agresji i frustracji 
ustępują miejsca entuzjazmowi i pozytywnemu nastawieniu.

Program ten daje podstawy do radzenia sobie z samym sobą, umacnia wartości ludzkie, wzmacnia pewność siebie  
i zmniejsza oddziaływanie substancji uzależniających.

Program pozwala wyrwać się z cyklu przemocy, zwiększa świadomość konsekwencji czynów i poczucie odpowiedzialności, 
uczy szukania źródła konfliktów w sobie, zamiast w otaczającym świecie. Okres odbywania kary staje się zatem okazją do 
refleksji, a na zajęciach kładzie się podwaliny pod rehabilitację i przywrócenie osadzonych społeczeństwu. Uczestnicy przez 
resztę życia mogą korzystać z wiedzy i zestawu technik nauczonych podczas kursu.

Antystresowy i przeciwdziałający agresji program Prison SMART może w znaczący sposób wspierać działania służb 
więziennych, na których spoczywa odpowiedzialność za resocjalizację i zapobieganie popełnianiu kolejnych przestępstw.

„Kurs sprawił, że czuję się wewnętrznie wolny. Czyż nie jest to wspaniałe uczucie dla więźnia?”.

Osadzony z Belgii

„Byłem zestresowany i agresywny. Byłem więźniem swoich przeszłych błędów i porażek. Przyzwyczaiłem się myśleć o sobie 
jako o kimś nic nie wartym. Po kursie poczułem różnicę. Zacząłem kochać samego siebie”.

Osadzony z RPA
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Cele

WPŁYW PROGRAMU PRISON SMART NA RELACJE W WIĘZIENIU
Kształtowanie humanitarnej i bezpiecznej atmosfery odbywania kary wpływa zarówno na więźniów jak i na personel zakładu 
karnego. Można zauważyć:

• Zmniejszoną agresję i przemoc

• Mniej napięć i konfliktów

• Lepsze wzajemne porozumienie pomiędzy więźniami.

• Lepsze relacje oparte na wzajemnym szacunku pomiędzy osadzonymi, a strażnikami.

 

„Kiedyś szukałem bójki, teraz, po odbyciu kursu, jestem zupełnie inny. Gdy nadarza się okazja do bójki, potrafię odejść 
spokojnie”.

Osadzony z więzienia Pollsmoor, RPA

 
„Gdyby wszyscy zrobili kurs byłoby zdecydowanie mniej agresji i lepsza atmosfera”.

Osadzony z Belgii

DLA WIĘŹNIÓW I BYŁYCH WIĘŹNIÓW
Program zmniejsza szkodliwość odbywania kary i pozwala na prawdziwą, długoterminową poprawę. Przekazywanie wiedzy  
i praktycznych umiejętności ma na celu:

• Naukę radzenia sobie z negatywnymi, trudnymi do opanowania emocjami związanymi z przeszłością, teraźniejszością  
i przyszłością

• Znalezienie wewnętrznego spokoju i pewności siebie

• Zmniejszenie uzależnienia od używek

• Ponowne odnalezienie i umocnienie wartości ludzkich

• Uzyskanie większej ilości energii, zdolności skupienia się i kreatywności

• Nabycie umiejętności budowania lepszych relacji z innymi

• Wzięcie odpowiedzialności za własne życie

• Zwiększenie elastyczności w sytuacjach stresujących

• Poprawienie jakości życia (lepszy sen, mniej lęków, mniej depresji, większa odporność)
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DLA PERSONELU WIĘZIENNEGO
Na kursie przekazuje się wiedzę i naucza praktycznych technik radzenia sobie ze stresem. Celem programu jest:

• Efektywne funkcjonowanie w stresujących sytuacjach

• Osiąganie większej satysfakcji zawodowej

• Polepszenie zdrowia (lepszy sen, mniej lęków, mniej depresji, większa odporność, unormowanie ciśnienia krwi)

• Podniesienie poziomu energii i zwiększenie koncentracji

DLA OFIAR PRZEMOCY
• Zapobieganie poważnym psychosomatycznym symptomom depresji

• Poradzenie sobie z głęboko zakorzenionymi emocjami i traumami

• Wzmocnienie i radzenie sobie z lękami

• Zapewnienie głębokiego odprężenia i energii by żyć z nadzieją i zadowoleniem

• Wsparcie dla inicjatyw rehabilitacyjnych
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Warsztaty Prison SMART prowadzone przez wyszkolonych instruktorów, odbywają się w czasie 16 -18 godzin rozłożonych 
na 5 dni. Kurs prowadzony jest w grupie. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby uczestników.

W czasie warsztatów nauczane są techniki, które potem można samodzielnie wykonywać w celi czy w domu, a które 
stosowane codziennie wzmacniają działanie szkolenia. Istnieje możliwość utrzymania i polepszenia skutków treningu 
poprzez cotygodniowe sesje grupowe. Dzięki połączeniu kursu prowadzonego przez trenera z indywidualnymi ćwiczeniami, 
pozytywne skutki mogą być utrzymane zarówno przez cały okres osadzenia jak i po zwolnieniu z zakładu karnego.

Dzięki warsztatom Prison SMART w miejscu osadzenia tworzy się przyjazny klimat, ale zależy on głównie od liczby osób 
uczestniczących w warsztatach, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w system penitencjarny. W szczególności 
zaangażowanie więźniów i personelu może dać silny, synergiczny efekt. Potwierdzają to opinie więźniów, personelu i wiele 
przeprowadzonych badań.

O warsztatach
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Korzyści oraz wyniki badań

OPINIE WIĘŹNIÓW NA TEMAT KORZYŚCI  
PŁYNĄCYCH Z PROGRAMU
• Unormowanie rytmu dobowego

• Zmniejszenie depresji i lęków

• Zmniejszenie uzależnienia od środków medycznych i odurzających

• Zwiększona ilość energii

• Zwiększenie zdolności koncentracji i jasność umysłu

• Zwiększona odporność na codzienny stres

• Podwyższona samoocena

• Zmniejszenie ilości konfliktów interpersonalnych

• Zmniejszone skłonności do destruktywnych zachowań

• Zwiększona odporność i lepsze samopoczucie fizyczne

• Uwolnienie od traumatycznych wydarzeń z przeszłości

• Bardziej optymistyczne spojrzenie w przyszłość

„W krótkim czasie trwania Prison SMART nauczyłam się tak wiele! Nigdy nie pomyślałabym, że to w ogóle możliwe by żyć  
w inny sposób. Otworzyłam się na życie”.

Osadzona z Rosji

„Przed tym kursem byłem zdecydowany znowu zacząć brać antydepresanty, lecz teraz czuję, że już ich nie potrzebuję. 
Zamierzam ćwiczyć te techniki codziennie do końca życia. Mam nadzieję, że inni będą mieli szczęście wziąć udział w tym 
kursie. Dał on mi więcej niż mogłem sobie wyobrazić. Dziękuję!”.

Osadzony z USA 
 

 
„Kurs ten miał bardzo pozytywny wpływ na moje życie. Nareszcie znalazłem rozwiązanie dla moich destruktywnych 
skłonności. Trening pozytywnie wpłynął na mój wewnętrzny rozwój i perspektywy na przyszłość. Mogłam pozbyć się 
przeszłych i obecnych ciężarów i zmartwień. Ten kurs powinien być podstawowym szkoleniem dla każdego człowieka”.

Osadzona z Niemiec
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WYNIKI BADAŃ
Program Prison SMART zawiera proste ćwiczenia oddechowe, wśród nich znajduje się Sudarshan Kriya (SK), która sama  
w sobie była przedmiotem badań w szpitalach i instytutach na całym świecie. Wiele testów zostało przeprowadzonych  
w samych więzieniach. Wymierne, pozytywne wyniki przedstawione poniżej, są rezultatami tych badań. 

Zmniejszona agresja i przemoc:

• Mierzalne i trwałe zmniejszenie przemocy, agresji i skłonności do buntu pośród osadzonych w Tajpei. Badania z 2005 
roku na 604 więźniach.

• W ośrodku Tu-Chen na Tajwanie 86% więźniów zaobserwowało poprawę w radzeniu sobie z gniewem (14). 
Mniej bójek, incydentów i interwencji dyscyplinarnych. Poprawa o 21-38%. Wyniki badań z ośrodka w Los Angeles 
(Hrabstwo Lancaster). 
 

 
„Prawie wszyscy z pośród ponad 650 osadzonych w naszym centrum, ukończyli ten program. Od momentu jego wdrożenia, 
bójki, gangsterka i złe zachowanie znacznie się zmniejszyły. Ten kurs wyraźnie i zupełnie zmienił zachowanie więźniów”.

Kubexa, oficer wsparcia operacyjnego, Baviaansport, zakład karny, Południowa Afryka 
 

„Ten kurs uwalnia wiele. Nie spodziewałem się tego. Słyszysz te wszystkie dobre rady, ale poczuć to samemu... wtedy wiesz, 
że to prawda. Jestem pod wielkim wrażeniem. Wspaniały”.

Osadzony z Belgii

Korzyści oraz wyniki badań
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Obniżony poziom stresu:

• Techniki oddechowe okazały się skuteczne w obniżeniu mleczanów we krwi i kortyzolu zwanego również hormonem 
stresu. (4,8,12,13)

• Badania Słoweńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad programem antystresowym dla policji wykazały jego 
skuteczność w obniżaniu napięcia i radzeniu sobie w stresujących sytuacjach. (zobacz niżej)

•  W 2003 program redukcji stresu w Waszyngtonie wykazał dużą skuteczność w obniżeniu depresji i problemów 
związanych ze stresem. (16)

• Wśród ofiar niedawnego Tsunami, podczas leczenia stresu pourazowego, zaobserwowano wyraźną poprawę. (11)

Redukcja depresji:

• Techniki oddechowe wykazały 68%-73% skuteczność w leczeniu depresji klinicznej bez względu na jej głębokość. 
Według jednych z badań, znaczna poprawa była odczuwalna po trzech tygodniach. Po miesiącu pacjenci byli w stanie 
remisji. Po trzech miesiącach symptomy ustąpiły, a stan psychiczny był stabilny. (6,7,8,9,10,12,13,14,16)

• Istnieje zwiększone ryzyko samookaleczeń i samobójstw w ośrodkach odbywania kary. Strażnicy więzienni z Kosowa 
zaobserwowali, że w wyniku odbycia kursu przez osadzonych, znacznie zmniejszyła się liczba samookaleczeń i 
przypadków samobójstw (z 300 przypadków w 2004r do 22 w 2006).1 

 
„Kiedyś się martwiłem tym, co się zdarzy w przyszłości i tym co przede mną. Jednak po kursie zmartwienia znacznie  
się zmniejszyły. Zacząłem się czuć dobrze”.

Osadzony z Indii

 
„Po ukończeniu kursu czuję się bardzo dobrze fizycznie i psychicznie. Jestem zrelaksowany i rozluźniony.  
Jestem bardzo zadowolony, że zgodziłem się na udział w tym kursie”.

Osadzony z Polski

 
Lepsza jakość życia:

• Trwała i wymierna redukcja użycia środków odurzających.

• Według badań z 2005 roku, techniki oddechowe wpłynęły na ograniczenie palenia tytoniu u 21% badanych, 
ćwiczących przez 6 miesięcy. (3)

• W ośrodku odwykowym w Kalkucie, gdzie stosowany był ten sam zestaw technik oddechowych jakie zawiera 
Prison SMART, zaobserwowano poprawę u 37% uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zaobserwowano, że 
Sudarshan Kriya wzmacnia siłę woli i kontrolę nad zachowaniami, co jest kluczowe w terapii.(9)

• Obserwowane jest zmniejszenie recydywy wśród więźniów, którzy ćwiczą codziennie.

• Zaobserwowano poprawienie jakości snu u 80% osadzonych, którzy ukończyli program. (14,16)

• Wymierne wyniki poprawy samopoczucia u kursantów. (12,13,14,16)
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10.  Janakiramaiah, N., et al., ‘Antidepressant Efficacy of Sudarshan Kriya Yoga (SKY) in Melancholia: A Randomized 
Comparison with Electroconvulsive Therapy (ECT) and Imipramine,’ in: Journal of Affective Disorders (Jan.–March 2000): 
Vol. 57, No. 1–3, pp. 255–59.

Korzyści oraz wyniki badań
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W losowej próbie kontrolnej 45 hospitalizowanych pacjentów z głęboką depresją zostało podzielonych na trzy grupy. 
Skuteczność technik oddechowych porównywana była z wynikami terapii elektrowstrząsami i imipraminą (standardowym 
antydepresantem). Techniki oddechowe wykazały taką samą, seśćdziesięciosiedmio procentową skuteczność jak terapia 
farmakologiczna i niewiele mniejszą niż elektrowstrząsy. Badania prowadzone były w oparciu o skalę depresji Becka oraz 
Hamiltona. Biorąc pod uwagę głębokość depresji, wynik 67% dla Sudarshan Kriyi jest imponujący i wykazuje, że jest ona 
skuteczną alternatywą leczenia, nawet bardzo głębokiej depresji dla dotychczasowych środków (imipraminy  
i elektrowstrząsów). A w przeciwieństwie do nich, nie daje efektów ubocznych.

TERAPIA SKUTKÓW STRESU POSTTRAUMATYCZNEGO
Osiem miesięcy po tsunami w 2004, 183 poszkodowanych przebywających w obozach przeszło kurs nauczający 
jogowskich technik oddechowych.  Część z tych osób uczestniczyła także w programie radzenia sobie z traumą.  
W grupie tej (na podstawie wypełnionej ankiety dotyczącej stresu pourazowego i depresji pourazowej) odnotowano wyraźne 
pozytywne efekty, w odniesieniu do grupy kontrolnej. Wykazuje to, że kursy te mogą być dużą pomocą w radzeniu sobie  
z depresją i stresem pourazowym. 

BADANIA W WIĘZIENIACH
W 2009 Anetta Jaworska przeprowadziła w polskich zakładach penitencjarnych badania dotyczące efektów  
psychorehabilitacyjnych kursu Prison SMART. W badaniach uczestniczyło 374 więźniów. Wyniki opublikowane zostały  
w pracy naukowej pod tytułem: „Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej”.

Poniżej podajemy niektóre wyniki:

• Odnalezienie sensu życia przez więźniów

• Lepsze i bardziej pozytywne podejście do życia

• Obniżenie fizycznego i emocjonalnego stresu

• Zmniejszenie lęku

• Skrócenie i osłabienie okresów depresyjnych wśród więźniów

 
 
„Zmieniliście moje życie pełne agresji w pełne spokoju i samokontroli”.

Osadzony z Polski

 
„Ten kurs pomógł mi odnaleźć sens życia. Pomógł mi uwierzyć w siebie i w to, że moje plany na przyszłość mają szansę 
na realizację. Dzięki wam chcę zmienić swoje złe nawyki. Od długiego czasu starałem się żyć lepiej, ale nie było to łatwe, 
ponieważ obawiałem się popełnienia błędów. Ale ta wiedza, którą otrzymałem od Was, daje mi odwagę by uwierzyć w siebie”.

Osadzony z Polski

 

Słoweński zespół wykonał specjalistyczne badania psychologiczne dotyczące efektów prowadzonego w Bułgarii programu 
radzenia sobie ze stresem. Porównanie z wynikami grupy kontrolnej, która nie przeszła programu, wykazało znaczne 
obniżenie wskaźników cierpienia emocjonalnego, poziomu depresji, poziomu agresji i obojętności. Zaobserwowano również 
poprawę samozadowolenia i pewności siebie.

Wedle badań nad Prison SMART w więzieniu w Tajpei Tu-Chen na Tajwanie większość ankietowanych wykazała:

a.   Poprawę jakości snu (87%)

b.   Jasność umysłu (87%)

c.    Poprawę fizycznego samopoczucia (83%)

d..   Spokój umysłu i stabilność emocjonalną (86%)

e.    Opanowanie gniewu (86%)

f.     Obniżenie poziomu lęku (81%)

g.    Zmniejszenie depresji (82%)
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Korzyści oraz wyniki badań

Badania nad lękiem w ośrodku odosobnienia dla młodocianych w Lancaster przeprowadzone od stycznia do czerwca 2001 
roku przez Verne Suarez, prezesa związku szkół psychologii w Los Angeles, na grupie przestępców w wieku 13-18 lat, 
oskarżonych o zbrodnie z użyciem przemocy, narzędzi zagrażających życiu, morderstwa, gwałty, napady z bronią w ręku, 
terroryzowanie i groźby karalne, wykazały poniższe rezultaty:

• Znaczące obniżenie lęku, które spowodowało obniżenie gniewu i reakcji związanych z przemocą, w porównaniu ze 
stanem sprzed kursu.

• Ilość zajść, w które zaangażowani byli młodociani, znacznie spadła (o 21-38%), podczas czteromiesięcznego okresu 
prowadzenia warsztatów.

• Personel nie odnotował żadnych zakłóceń ciszy nocnej w dniach, kiedy odbywała się sesja Sudarshan Kriyi i medytacji.

W związku z sukcesem programu, dyrektorzy pięciu innych ośrodków Challenger Memorial Youth Center zgłosili 
zapotrzebowanie na wprowadzenie kursu do programu rehabilitacji. Potrzebne są dalsze badania, by całkowicie potwierdzić 
te wyniki.

 
 

„Ten kurs był wyzwoleniem. Znacznie poprawiło się moje zdrowie (lepszy sen, mniej napięć i mniejszy ból w ciele). W dodatku 
jestem w stanie poradzić sobie z moimi lękami. Teraz jestem zrównoważona i odprężona. Mam wewnętrzny spokój ponieważ 
pozbyłam się agresji”.

Osadzona z Niemiec

Program radzenia sobie ze stresem dla personelu więziennego i organów ścigania był obiektem badań szefa policji Charlesa 
H. Ramseya. Wyniki badań, w których wzięło udział ośmiu patrolowych, sześciu sierżantów, dwóch poruczników, sześciu 
cywilów i ośmiu ludzi bez rangi wykazały:

1.  Znaczne zmniejszenie odczuwanego stresu (zmierzone przez Indeks Stresu Klinicznego).

2.  Znaczne zmniejszenie depresji (zmierzone przez test Stanowego Oddziału Leczenia Depresji).

3.  Zdecydowaną poprawę w zasypianiu i niezakłóconym śnie oraz uczucie wypoczęcia po obudzeniu  
     (zmierzone ankietą osobistą).

4.  Znaczną poprawę w trawieniu (zmierzona ankietą osobistą).

Badani byli ankietowani odnośnie snu i trawienia, ponieważ wśród pracowników policji są to zwyczajne fizyczne 
wskaźniki poziomu stresu.

Badani wskazywali również (w ankiecie końcowej i pisemnych komentarzach) na poprawę samopoczucia i koncentracji  
oraz twierdzili, że będzie im łatwiej radzić sobie z codziennym stresem po powrocie na służbę.
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Prison SMART obejmuje szerokie spektrum potrzeb systemu wymiaru sprawiedliwości i oferuje organom ściagania 
i personelowi więziennemu techniki radzenia sobie ze stresem,  by łatwiej uwalniać napięcia związane z codzienną pracą. 
Policjanci najczęściej są pierwszą instancją stojącą w obronie życia w niebezpiecznych sytuacjach, często zagrażających 
ich własnemu życiu. Wielokrotnie ceną za stawianie czoła codziennym wyzwaniom jest uszczerbek na zdrowiu fizycznym, 
emocjonalnym i umysłowym. Również personel więzienny ma wyjątkowo stresujące warunki codziennej pracy.

Odpowiedni program radzenia sobie ze stresem jest proponowany poszczególnym osobom, organizacjom i instytucjom 
zaangażowanym w zwalczanie przestępczości, włączając w to strażników, pion administracyjny więzienia, personel 
zarządzający, odpowiednie ministerstwa, policje, sądownictwo, mediatorów, pracowników społecznych etc. Kurs radzenia 
sobie ze stresem stał się częścią standardowego programu szkoleniowego w niektórych oddziałach policji w New Delhi.

Charles H. Ramsey, szef Zarządu Policji w Departamencie Policji Metropolii Kolumbii. Waszyngton USA:

„Odbyłem ten kurs rok temu, żeby nauczyć się paru praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem samemu, w 
celu lepszego sprawowania mojej funkcji szefa departamentu policji. Techniki są proste, silne i skuteczne. Teraz szukam 
możliwości, by wdrożyć je w swoim departamencie. Zawód policjanta jest jednym z bardziej wymagających i stawiających 
duże wyzwania, w porównaniu do innych zawodów w służbie publicznej. Coraz częściej jesteśmy kierowani do zarządzania 
społecznością, a policja jest pierwszą linią reakcji w bardzo niebezpiecznych sytuacjach, takich jak rozbijanie gangów, handel 
narkotykami czy terroryzm. Po pewnym czasie skumulowany stres może, i często odbija się (jak pokazują statystyki) na 
zdrowiu fizycznym i psychicznym policjantów. Zarówno tych na służbie jak i emerytowanych. Jako szef tego działu czuję 
się odpowiedzialny za zwalczanie problemów zdrowotnych, związanych z tym zawodem, również poprzez propagowanie 
technik uwalniających stres. W oparciu o własne doświadczenie twierdzę, że ten program spełnia swoją funkcję”.

„Nasz personel jest pod wrażeniem skuteczności tego programu. Uczestnicy zaobserwowali u siebie głęboki spokój, 
zadowolenie, poprawienie samooceny i wzmocnienie”.

Ago Kolic, dyrektor zakładu karnego Penja w Kosowie.

Warsztaty antystresowe dla organów ścigania i pracowników służb więziennych
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Program radzenia sobie ze stresem dla oddziałów policji w Słowenii
Program antystresowy dla funkcjonariuszy został wprowadzony do oddziałów policji w Słowenii w 1998, jako część 
programu zapobiegającego problemom psychologicznym. Uczestnicy umieścili go wśród pierwszej trójki najlepszych  
z 80 programów radzenia sobie ze stresem, przeprowadzonych w oddziale. Słoweńskie MSW również oceniło ten program 
(Višnikar and Meško, 2002 ; Višnikar and Turk, 2008 ).

 
Stwierdzono, że program:

• Poprawił zdolności funkcjonariuszy do radzenia sobie ze stresem w pracy

• Wprowadził harmonię zarówno w miejscu pracy jak i w osobistym życiu funkcjonariuszy

• Przekazał informację o ważności bycia spokojnym, odprężonym a jednocześnie skoncentrowanym

• Poprawił relacje między funkcjonariuszami.

Badania nad skutecznością programu w policji oparte zostały na indywidualnych, specjalnie opracowanych 
kwestionariuszach. Opierając się na bardzo korzystnych dla programu wynikach, autorzy badań stwierdzili, że jest on więcej 
niż przydatnym komponentem higieny psychicznej wśród funkcjonariuszy policji słoweńskiej i byłby potrzebny dla innych 
służb ochrony. Europejska Agencja Ochrony Zdrowia umieściła ten program na liście dobrych. Do tej pory kurs ten przeszło 
ponad 690 policjantów, a kolejne programy wciąż się odbywają.

 
 
 

„Poddałem się zupełnie temu programowi i nie żałuję. Wracam jako nowa osoba, pełna nadziei. Kurs ten jest jedną  
z najlepszych rzeczy, których doświadczyłem podczas dziesięcioletniej służby. Uważam, że każdy funkcjonariusz  
i zatrudniony w Ministerstwie powinien odbyć ten program”.

Uczestnik programu antystresowego słoweńskiej Policji.



19Prison SMART

Kurs Prison SMART można zaadaptować na potrzeby rożnych instytucji, organów ścigania, organizacji społeczno-
rehabilitacyjnych. Jest to wartościowe narzędzie dla wszystkich pracujących nad przerwaniem koła przemocy i nadużyć  
w społeczeństwie.

Zespoły realizujące program w wielu krajach działają we współpracy z organami ścigania, rodzinami i sądami dla nieletnich, 
pionem administracyjnym i oficerami wychowawczymi z ośrodków więziennych, by osiągnąć wspólny cel - krzewienie 
wartości ludzkich wśród społeczności przestępczej jak i walczącej z przestępczością. Dodatkowo wchodzą one w 
strategiczny sojusz z organizacjami społecznymi, których celem jest walka ze skutkami przestępczości (np. pomoc byłym 
przestępcom) oraz ponowne włączenie jednostek do społeczeństwa. Współpracują z ośrodkami zapobiegania skutkom 
domowej przemocy, gwałtu, narkomanii itp. by udostępnić narzędzia radzenia sobie z traumą. 

Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorzy więzień
• Program Prison SMART wpisuje się idealnie w partnerstwo z instytucją penitencjarną jako część programu 

rehabilitacyjno-antystresowego.

• Holistyczne podejście może zostać zastosowane dla wszystkich jednostek w społeczeństwie, które zmagają się z 
przemocą, konfliktami i przestępczością. Podejście to zawiera m. in:

• Podniesienie odporności na stres wśród pracowników organów sprawiedliwości

• Rehabilitację i uwolnienie od traumy ofiar przemocy

• Wsparcie dla rodzin więźniów

• Prewencję i uzdrowienie społeczeństwa, włączając w to młodocianych i alkoholików

 

 
„Uczestniczenie w programie podniosło mnie na duchu, ponieważ oferuje to, co jest potrzebne – uwolnienie od stresu, 
uspokojenie umysłu i emocji oraz wydobywa to, co najlepsze w człowieku. To samo więzienie, które kiedyś było 
przekleństwem więźniów, stało się błogosławieństwem! Niektórzy z osadzonych uważają nawet, że każdy powinien trafić 
choć raz do więzienia, by móc doświadczyć tego programu!”.

Dr Kiran Bedi

Szkolenia innych zainteresowanych grup

„Po przejściu przez kurs wielu z więźniów poprzysięgło nigdy nie popełnić już żadnego 
przestępstwa, nigdy nie popełnić czynu, który mógłby działać na szkodę innych”.

Ajay Agarwal, dyrektor generalny więziennictwa, Indie
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Zespół Prison SMART postawił sobie za cel bycie dostępnym i wprowadzenie zmian w życie kryminalistów odrzuconych  
i opuszczonych przez społeczeństwo. Kurs znacząco wpłynął na wielu osadzonych i zmienił ich życie. Ten rodzaj 
pomocy jest konieczny dla przestępców, których czyny są tak naprawdę wołaniem o tę pomoc i rodzajem odreagowania 
spowodowanym wieloma czynnikami wymagającymi naszej uwagi. Faktem jest, że nie da się utrzymać takiej działalności,  
o ile nie idzie za nią wsparcie finansowe. Niezbędne jest zatem, by ludzie i organizacje mające możliwości finansowe 
wspierały tę formę rehabilitacji, która może się przyczynić do zmniejszenia przestępczości i recydywy, a dzięki temu zapewnić 
nam wszystkim bezpieczne środowisko. Nadszedł czas by zmienić nasze postrzeganie i przerwać cykl zbrodni  
w naszym kraju”.

Hlalele, główny psycholog w więzieniu Baviaansport

 

„Naprawdę szkoda, że musiałem odsiedzieć 6 lat nie znając tego kursu. Powinien on być obowiązkowym programem  
w więzieniach. Bardzo, bardzo BARDZO dobry!”.

Osadzony z Norwegii, 42 lata

Pracownicy społeczni
Pracownicy społeczni spełniają ważna rolę, ponieważ społeczności często cierpią doświadczając skutków przemocy  
i przestępstw.

90% wszystkich osadzonych pewnego dnia zostanie wypuszczonych na wolność. Większość z nich trafi do obszarów 
miejskich, gdzie spotkają się z problemami natury ekonomicznej, lękiem i narkotykami.

Byli więźniowie
Uwolnienie od skutków przebywania w więzieniu nie kończy się wraz z wyjściem na wolność. Negatywne efekty osadzenia 
towarzyszą byłym więźniom podczas powrotu do normalnego społeczeństwa. Wielu wraca do narkotyków, przemocy  
i przestępstw, co w krótkim czasie powoduje rychły powrót za kraty. Prison SMART wspiera byłych więźniów w powrocie do 
społeczeństwa. Dania jest pionierem takich programów.

Szkolenia innych zainteresowanych grup
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Młodociani przestępcy
Dzieci i młodzież są ważną częścią społeczeństwa. Są naszą przyszłością. W Prison SMART wychodzimy naprzeciw ich 
potrzebom i oferujemy program, oparty na wsparciu i prewencji, przygotowany specjalnie dla uwięzionych nastolatków. 

„Ćwiczenia oddechowe i medytacja nauczane przez trenera pomogły młodzieży odprężyć się. Nauczano ich sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych i stawiania czoła wyzwaniom. Dzięki uczestnictwu w programie, młodzież nauczyła 
się nie reagować przesadnie na sytuacje denerwujące, co pozwoliło zmniejszyć ilość ich nieproporcjonalnych, gwałtownych 
reakcji. Mamy nadzieję na podobne programy w przyszłości”.

Jason Hutchinson, dyrektor Centrum Penitencjarnego dla Młodocianych, Luizjana USA

Uzależnieni
Nadużywanie substancji odurzających jest poważnym problemem zarówno dla uzależnionego jak i jego otoczenia. 
Jest przyczyną nie tylko utraty zdrowia, ale prowadzi do przestępczości i problemów w rodzinie. Program odwykowo-
rehabilitacyjny wspiera uzależnionych w wyrwaniu się z błędnego koła narkomanii i uczy radzenie sobie z problemami, które 
są przyczyną uzależnienia, by mogli rozpocząć życie od nowa.

„Z naszych obserwacji wynika, że ci, którzy skorzystali z programu i kontynuują ćwiczenia po kursie, znacznie ograniczyli 
użycie narkotyków. W wielu przypadkach zerwali zupełnie z nałogiem. Kursy te są bardzo popularne wśród osadzonych  
i nie musimy nikogo do nich zmuszać, co jest wyjątkiem w porównaniu z innymi kursami”.

Lene Moller-Nielsen, inspektor więzienny, Wiezienie Stanowe w Horserod.

„Mamy około 20 ludzi, którzy korzystają z program Prison SMART jako programu odwykowego. Są bardzo zadowoleni z 
kursu i potrafią obniżyć swój lęk, pozbyć się negatywnych schematów myślowych, a niektórzy oświadczyli, że nie są już w 
depresji. Po tym kursie większość z nich odeszła od nałogu”.

Cristian Solholt, lider projektu odwykowego od haszyszu i kokainy w Kopenhadze.

„Namówiliśmy dyrektora, starszych lekarzy i pracowników zarządu naszego Instytutu, do wzięcia udziału  
w kursie. Otrzymaliśmy świetną opinię o tym programie. Pośród wielu korzyści, odnotowaliśmy podniesienie poziomu energii, 
spokojny, skoncentrowany umysł, obniżenie poziomu stresu i poprawę samopoczucia. Po tym przeprowadziliśmy kurs dla 
13 uzależnionych i wyniki są bardzo zachęcające. Nasz Instytut jest największym tego typu instytutem w Serbii. Prowadzimy 
programy odwykowe stacjonarne i niestacjonarne. Jesteśmy przekonani, że ten programy pomogą w leczeniu uzależnionych  
i szczerze polecamy je innym, podobnym instytucjom”.

Dr Jasna Daragan Aveljic, dyrektor Instytutu Uzależnień, Belgrad, Serbia
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Wywiad z Sebastianem, 32 letnim więźniem zakładu w stanie Horserod (Dania)

- W jaki sposób kurs zmienił cię jako człowieka?

Jestem teraz spokojniejszy i myślę jaśniej. Po medytacji jestem w chwili obecnej. Pomogło mi to w rzuceniu trawki.  
Inni wpadają w to znowu, a ja nie.

- Czy zmieniło się twoje podejście do sytuacji konfliktowych?

Teraz jestem bardziej świadomy konsekwencji moich czynów. Kiedy paliłem zioło, miałem to gdzieś. Ale teraz już nie palę.

- Czy to pomoże ci wyjść z więzienia?

Oczywiście! Teraz zależy mi na tym, by nie trafić tutaj więcej. Te ćwiczenia dały mi coś do robienia, zamiast tego, co robiłem 
zanim trafiłem do więzienia.

- Co jest najtrudniejszym elementem kursu?

Najtrudniej jest spojrzeć w twarz swoim uczuciom i emocjom. By to zrobić, musisz być zdeterminowany, żeby zacząć coś 
nowego.

Szkolenia innych zainteresowanych grup
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„Nie zdawałem sobie sprawy, że można tak odlecieć na samym oddechu! Wow! Jestem tak odprężony i spokojny. I to tylko 
dzięki mojemu oddechowi”.

Osadzony z Belgii

„Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że mamy wziąć udział w tym kursie, byłem naprawdę poirytowany. Ale po nim jestem tak 
radosny i błogi! Paliłem, piłem, brałem, ale nigdy nie miałem z tego takiej radości jaką dał mi ten kurs”.

Osadzony z Indii

„Od wielu lat byłam uzależniona od narkotyków, a teraz od 13 miesięcy jestem czysta. Podczas tego okresu cierpiałam na 
ciągły niepokój. Gdy wzięłam udział w kursie, stałam się zdolna do pełnego odprężenia, co dało mi wewnętrzną równowagę. 
Po raz pierwszy od odstawienia narkotyków. Gdy byłam na wolności stan ten osiągalny był tylko przez odurzanie się”.

Osadzona z Niemiec

„Na początku miałem wątpliwości co do kursu, ale teraz uważam, że jest świetny! Wcześniej taki spokój uzyskiwałem tylko 
paląc haszysz. Od 2 tygodni nie wdałem się z nikim w bójkę. Teraz staję twarzą w twarz z sytuacjami, których wcześniej się 
bałem. Robię zalecone ćwiczenia codziennie przed pójściem spać, aby pozbyć się agresji i poczuć spokój. To działa cuda!”.

Christian, Horserød State Prison (Denmark)

 

Ofiary przemocy
Codziennie ludzie padają ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej. Ogólnie rzecz biorąc, przemoc dotyka fizycznej, 
umysłowej, emocjonalnej i materialnej części życia. W wielu ofiarach tkwi głęboko zakorzeniona trauma, która może być 
leczona tylko specjalistycznie. 
Programy rehabilitacyjne dla ofiar mają silne oddziaływanie uzdrawiające i prewencyjne, mogą więc pomagać w usuwaniu 
głęboko zakorzenionych emocji, stresu i urazów. Mogą zapobiegać poważnym psychosomatycznym konsekwencjom 
przemocy i depresji przy zastosowaniu niewielkiej ilości leków lub bez ich użycia. Badania naukowe wykazują, że program 
jest skuteczny w zwalczaniu stresu, lęków i depresji. Pomaga też uzyskać stan głębokiego odpoczynku, pozwala 
zaakceptować sytuację i dodaje energii, aby móc żyć w pełni. 
Programy rehabilitacyjne dla ofiar były wprowadzane na obszarach ogarniętych wojną, takich jak Irak, Izrael, Kosowo 
czy Kaszmir. Były także przeprowadzane po atakach terrorystycznych na WTC, w Bombaju, Madrycie czy Biesłanie i na 
obszarach objętych katastrofami naturalnymi (tsunami, huragan Katrina), oraz dla ofiar przemocy domowej.

Celem Prison SMART jest wkład w budowanie społeczeństwa bez stresu i przemocy. Podstawą tej misji jest przekonanie, 
że większość zbrodni popełniana jest z powodu niewiedzy i stresu gromadzącego się latami. Ani w szkole, ani w domu nie 
nauczono nas jak radzić sobie z negatywnymi emocjami takimi jak nienawiść, zazdrość, chciwość, gniew czy frustracja. 
Ludzie, którzy mają problemy z radzeniem sobie z tymi emocjami, częściej sięgają po przemoc wiodącą do zbrodni. 
Nauczanie praktycznych technik oddechowych, w połączeniu z wiedzą o działaniu emocji, umysłu i ciała, pozwala ludziom 
radzić sobie z trudnymi sytuacjami w mniej destruktywny sposób.

Z powyższego wynika, że Prison SMART nie traktuje osadzonych wyłącznie jako przestępców ale także jako ofiary 
potrzebujące pomocy. Oferuje im praktyczną wiedzę, która uwalnia od spirali przemocy.
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Prison SMART opiera się na wartościach ogólnoludzkich takich jak: troska o życie, odpowiedzialność i służba innym.  
Wspiera godność więźniów jako ludzi. Uważa się, że wartości ludzkie są obecne w każdym człowieku, przysłonięte są 
jednak przez stres i niewiedzę. Jeśli zredukuje się te ostatnie (co jest celem kursu) powstanie przestrzeń dla uniwersalnych 
wartości ludzkich, które wydostaną się na powierzchnię. Zamiast skupiać się na rzeczach negatywnych i analizowaniu 
błędów z przeszłości, uczestnicy programu kierują uwagę na to co jest pozytywne obecnie, lub co może się zamanifestować 
w przyszłości.

„Spójrzcie w szerszym kontekście i zobaczcie, że w każdym przestępcy kryje się ofiara wołająca o pomoc.  
Jeżeli się uleczy ofiarę, zbrodnia zniknie z naszej planety”.

Sri Sri Ravi Shankar, pomysłodawca programu Prison SMART

 

Okres odbywania kary często zostawia urazy emocjonalne, umysłowe i fizyczne. Częstokroć okoliczności towarzyszące 
przebywaniu w więzieniu wzmagają agresywne tendencje i negatywne emocje takie jak gniew, agresja, zgorzknienie, 
depresja i frustracja. Osadzeni mają niewielką kontrolę nad warunkami i są niepewni przyszłości, cierpią na brak pewności 
siebie i często są przytłoczeni przez zmartwienia, stres i rozpacz. Okoliczności odbywania kary niejednokrotnie powodują, 
że paradoksalnie, więzień jest bardziej niebezpieczny po zwolnieniu niż przed osadzeniem. Okres uwięzienia może nasilić 
destruktywne zachowania przestępcze, wzmacniając postawy, które teoretycznie powinny być osłabione. Uwolnienie od tych 
efektów okresu uwięzienia nie zaczyna się w momencie wyjścia na wolność. Urazy wywołane osadzeniem towarzyszą byłym 
więźniom podczas powrotu do społeczeństwa. Niektórzy z nich powracają do narkotyków, przemocy i przestępstw, i szybko 
wracają znowu za kratki. Prison SMART przerywa ten krąg przemocy pracując z więźniami na najgłębszym poziomie.

 

„Bardzo dobrze czuję się po tym kursie. Czuję się zresocjalizowany i wiem, że mógłbym wyjść na wolność i uczyć moich 
bliskich tych ćwiczeń, które poznałem a w przyszłości powtórzyć kurs. Po prostu czuję się inaczej niż przyszedłem do ZK . 
Teraz czuję się bardzo dobrze”.

Osadzony z Polski

Misja
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„Dziś bardzo żałuję, że nie zrobiłem tego kursu dawno temu. Gdyby tak było nie wylądowałbym tu gdzie jestem”.

Osadzony o podwyższonym stopniu ryzyka, Kalkuta

 
„Gdy tylko wracałem do przemocy, kończyło się to rozpaczą. Jednak ten program zmienił mnie całkowicie i nie do poznania. 
To co myślałem, że nie jest możliwe, stało się możliwe. Dziękuję! Życie znowu ma sens!”.

Osadzony z Rosji

Dzięki Prison SMART możemy nie tylko zapobiegać traceniu cennych „zasobów ludzkich” spowodowanemu przestępstwami  
i okresem odbywania kary, ale też transformować i wspierać osadzonych dla dobra jednostek i całego społeczeństwa.  
Ideą programu jest przeświadczenie, że pozytywne jednostki o postępowym spojrzeniu na świat tworzą dynamiczne  
i rozwijające się społeczeństwo wolne od stresu i przemocy.

Prison SMART nie porusza kwestii prawa czy kary, zwraca jedynie uwagę na aspekt resocjalizacyjny samej kary. Kara ma 
niewiele sensu jeżeli zastosowanie jej nie zmienia mentalności, podejścia czy zachowania przestępców. Prison SMART 
stawia na skuteczną rehabilitacje jako wyznacznik skutecznego systemu więziennictwa i ważną część odpowiedzialności 
społecznej.

 
 
Opinia więźnia z Belgii po 2 latach codziennych ćwiczeń:

„Moja psychika jest teraz zdecydowanie bardziej zrównoważona. Miałem myśli samobójcze z powodu zbrodni, którą 
popełniłem. Moje życie było pasmem cierpień z powodu agresywnych i depresyjnych skłonności. I miałem silne poczucie 
niesprawiedliwości. Teraz wszystkie te skłonności mogę przekształcić. Czasami budzę się jeszcze z depresją, lub coś 
wyprowadza mnie z równowagi, ale po jodze i medytacji czuję, ze mam siłę, żeby pokonać uczucie depresji, zniechęcenia  
i agresji. Uczysz się odpuszczać w sytuacjach, które są wyzwaniem. Osobiście doświadczyłem zmiany mojego myślenia  
i zachowania. Życzę każdemu, żeby doświadczył tego kursu. Skutki tego programu są odczuwalne już po tygodniu,  
a w dłuższej perspektywie zupełnie zmieniają cię w inna osobę: zrównoważoną, silną fizycznie i umysłowo, bardziej elastyczną, 
kreatywną, optymistyczną. Czuję się młodszy o 20 lat i o wiele bardziej wolny niż ludzie poza więzieniem. To wewnętrzna 
transformacja od depresji, samozniszczenia i rozpaczy do zadowolenia, pozytywnych emocji, nadziei i miłości do życia.  
Ten program jest konieczny dla każdego więźnia jako element resocjalizacji”.
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W Europie Prison SMART prowadzony jest w Polsce, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Niemczech, 
Włoszech, Kosowie, Litwie, Macedonii, Norwegii, Serbii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej.

POLSKA
Prison SMART jest znanym i popularnym kursem w Polsce. Od początków w 1999 roku do grudnia 2011 przez program 
przeszło ponad 8600 więźniów w 65 zakładach karnych. Przeprowadzono 740 kursów. Polska jest liderem w Europie jeśli 
chodzi o ilość prowadzonych programów.

BELGIA
Pierwszy program Prison SMART w Belgii przeprowadzono w więzieniu Leuven-Central w październiku 2007. Był tak 
pozytywnie odebrany, że następny program odbył się w tej samej placówce w październiku 2009. Również w więzieniu 
Ruiselede odbył się kurs w marcu 2009 i ze względu na pozytywne efekty powtórzono go dwa razy.

Opinie więźniów z Belgii:

„Czuję się jak nowo narodzony. Czuje się jak nowa osoba”.

„Ten kurs to najlepsza rzecz jaka mnie spotkała w więzieniu”.

„Chcę robić te ćwiczenia codziennie do końca życia”.

„Ten kurs jest zdecydowanie ważny dla każdego”.

„Wszystkie zmartwienia i lęki znikają gdy robi się te ćwiczenia oddechowe”.

„Daje ci pewność siebie i pozytywne myśli, które są bardzo potrzebne, bo okres w więzieniu jest bardzo stresujący”.

„Nauczyłem się jak kontrolować swoje zachowanie i odprężać się”.

„Ten kurs nauczył mnie jak radzić sobie z negatywnymi wpływami. Dzięki programowi i ćwiczeniom oddechowym stałem się 
bardziej odporny na negatywne wpływy i z łatwością wyzwalam się z cyklu przemocy”.

BUŁGARIA
W Bułgarii Prison SMART wystartował w 2006 z formalnym poparciem Ministerstwa Sprawiedliwości. Od tamtej pory 
odbyło się 65 programów we wszystkich więzieniach w kraju. W sumie szkolenia przeszło ponad tysiąc więźniów i członków 
personelu więziennego. Zespół naukowców ze Słowenii przeprowadził badania nad skutecznością kursu.

CHORWACIA
W Chorwacji kursy Prison SMART odbywają się od 2002 roku i obejmują więzienia, ośrodki dla młodocianych przestępców  
a także wszelkich pracowników związanych z systemem więziennictwa. Pierwszy kurs odbył się w więzieniu Lepoglowa, 
ośrodku o najwyższym stopniu nadzoru. Efekty okazały się tak dobre, że wprowadzono ten program w ośrodku dla 
młodocianych w Turopolje wśród przestępców w wieku 15-21 lat. Osadzeni tam zostali skazani za poważne zbrodnie takie 
jak zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Pochodzą z patologicznych rodzin i środowisk. Byli ofiarami nadużyć i wpadli w krąg 
wypaczonych wartości. Ostatni ośrodek, gdzie wprowadzono Prison SMART, to wiezienie Glina.

Ministerstwo Sprawiedliwości poprosiło zespół Prison SMART, żeby przeprowadził szkolenia dla wszystkich pracowników 
systemu więziennictwa.

Prison SMART w Europie
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DANIA
Prison SMART cieszy się dużym powodzeniem również w Danii. Od 2000 roku ponad 2000 więźniów i byłych 
więźniów wzięło udział w warsztatach. W programie uczestniczą: więzienie stanowe Nyborg, więzienie Herstedvester 
i więzienie stanowe Uridslose. W więzieniu stanowym Hoserod w ośmiu kursach organizowanych corocznie od 2001 
wzięło udział 500 osadzonych.

Oprócz więźniów i byłych więźniów, szkolenia przeszli uzależnieni, młodociani przestępcy, terapeuci, pracownicy 
społeczni, personel więzienny i osoby prywatne.

Skuteczność programu została potwierdzona przez wiele duńskich oficjalnych instytucji i organizacji, które 
dostrzegły, że program Prison/ Breath SMART uzupełnia ich własne wysiłki. Od 2008 roku Prison SMART jest częścią 
specjalnego programu zwolnień warunkowych, działającego pod auspicjami Duńskiego Zarządu Służby Więziennej. 
Uczestnictwo w Prison/ Breathe SMART jest często jednym z warunków, które muszą być spełnione dla zwolnienia 
warunkowego.

Współpraca została nawiązana również z placówkami sądowymi i penitencjarnymi zajmującymi się sprawami 
młodocianych m in. w Engelsborg. Urząd miasta Kopenhagi od czasu do czasu organizuje i finansuje kurs 
Breathe SMART dla tych, którzy chcą się pozbyć uzależnienia od narkotyków. Dział Więziennictwa Ministerstwa 
Sprawiedliwości finansuje programy Breathe SMART dla byłych więźniów.

Kluczową postacią  programów Prison/breathe SMART w Danii jest Jakob Lund, który w pracy z więźniami bazuje 
na osobistym doświadczeniu z narkotykami i przemocą. Jakob poświęcił swoje życie by pomagać najbardziej 
niebezpiecznym przestępcom, dla których przemoc stała się tożsamością i strategią by pozyskać szacunek i uznanie.

 „Jednym z największych problemów  jest to, że  po  odbyciu kary,  stają się oni  jeszcze bardziej wściekli i agresywni. 
Mnie osobiście nie obchodzi czy winni są kradzieży roweru czy morderstwa. Skupiam się na ich potencjale – nie na 
tym co zrobili tylko na tym co robią” -  mówi Jakob. 

Wielu uczestników  z własnej woli powtarza kursy, które Jakob prowadzi w Kopenhadze kilka razy w tygodniu.  
Zbiera się na nich do 80 osób. W Kopenhadze program ten stał się bardzo popularny. Niektórzy z byłych więźniów 

sami później stają się trenerami Prison/Breathe SMART, i prowadzą kampanie 
prewencyjne  uwrażliwiające społeczeństwo na problem narkotyków  
i przestępczości.

Wielu  osadzonych, którzy zaczęli stosować techniki i zalecenia programu, 
przestało brać narkotyki i mogło odstawić antydepresanty. Byli więźniowie znajdują 
miejsce gdzie są akceptowani z całym swoim bagażem przeszłości. To bardzo 
ważne, że mają takie miejsce, do którego zawsze mogą przyjść w potrzebie.  
Wchodzą w nowe środowiska i dzięki temu nie muszą powracać do starych 
znajomych i ulegać ich destrukcyjnym wpływom. Mają możliwość znalezienia pracy, 
współpracując z różnymi agencjami.

 
Wywiad z Danem 23 letnim więźniem z Wiezienia Stanowego Horserod w Danii

- W jaki sposób ten program wpłynął na ciebie?

Teraz mam  narzędzia by się odprężyć, mam wyższą samoocenę i dzięki temu łatwiej mi nie palić trawki.

- Czy zmieniło to twoje zachowanie w sytuacjach konfliktowych?

Ostatnio miałem być zwolniony warunkowo, ale 17 dni przed terminem zwolnienia znaleziono w mojej celi skradzione rzeczy. 
Oznacza to 6 miesięcy dodatkowo za kratkami. Normalnie dostałbym szału i zniszczył wszystko co wpadłoby mi w ręce. Gdy 
jesteś prawie na wolności i w ostatniej chwili nic z tego nie wychodzi, świat wali ci się na głowę. W tym momencie bardzo 
dużo dała mi medytacja. Więc mimo iż była to parszywa sytuacja, czułem się ok.

- Czy pomoże ci to wyjść z więzienia?

Myślę, że tak. I wiem, że będę uczestniczył w zajęciach Jakoba dwa razy w tygodniu. Wielu z osadzonych miało ciężkie 
życie. Te uczucia nie odchodzą tak po prostu. Będzie ciężko się z nimi znowu zmierzyć.
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NIEMCY
W Niemczech Prison SMART działa z powodzeniem od prawie 10 lat. Od 2003, w więzieniu Aichach, niedaleko Monachium, 
organizowanych jest średnio 4 - 5 kursów rocznie. Ośrodek ten jest przeznaczony dla więźniów z wysokimi wyrokami  
i posiada najwyższy stopień nadzoru. Większość kursantów to kobiety. Również młodociani i mężczyźni przeszli przez ten 
program. Udział w nim wzięli także strażnicy, personel medyczny, psychologowie, pracownicy społeczni i dyrektor więzienia. 
Dodatkowe sesje pokursowe, są organizowane co 5-6 tygodni przez cały rok.

„Ten kurs dał mi możliwość wybaczenia, zwłaszcza sobie samej”.

Osadzona z Niemiec

 

 
„Najlepszy program jaki jest oferowany dla więźniów”.

Osadzona z Niemiec

WŁOCHY
Prison SMART we Włoszech działa w ośrodku Bollate, Opera i San Vittore (okolice Mediolanu). Ponad 200 więźniów 
(mężczyźni i kobiety) przeszło przez kurs. Cyklicznie prowadzone są również sesje po kursie. Kursy we Włoszech odnoszą 
wyjątkowe sukcesy, zwłaszcza wśród skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Wielu więźniów, którzy popełnili ten 
rodzaj zbrodni, przeszło przez kurs. Podejmowane są również, z sukcesem, działania mające na celu poprawienie statusu 
i zapobieganiu dyskryminacji i nadużyć wobec przestępców seksualnych ze strony współosadzonych. Wyniki zostały 
zaprezentowane na Międzynarodowym Kongresie dotyczącym Agresji Seksualnej (Congres International Francophone sur 
l’Agression Sexuelle) w Paryżu, w 2007 roku. Przez program przeszło również 20 członków personelu więziennego.

KOSOWO
Prison SMART w Kosowie rozpoczął się w 2004 roku programem pilotażowym w więzieniu Lpljan. Od tego czasu kilkuset 
więźniów i członków personelu więziennego przeszło przez kursy, które odbywają się co tydzień. Docierając do wszystkich 
grup etnicznych – Serbów, Albańczyków czy Romów – program przyniósł tak pozytywne rezultaty, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości otworzyło drzwi dla Prison SMART we wszystkich kosowskich więzieniach.

LITWA
Prison SMART na Litwie zaczął się w 2003 roku obejmując około 10 więzień i docierając do ponad 1200 więźniów.

NORWEGIA
W Norwegii program odbył się w Ringerike Fengselm, Bredtveit Fengsel i Ullermo Fengsel dla 35 więźniów.

Prison SMART w Europie
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SERBIA
W Serbii przez kurs Prison SMART przeszło do tej pory 45 członków personelu więziennego w Więzieniu Centralnym  
w Belgradzie i ośrodku Zabela Pozarevac.

HISZPANIA
W Hiszpanii kurs Prison SMART zorganizowano w kilku więzieniach w okolicach Madrytu: w więzieniu dla mężczyzn Ocana 
2, więzieniu Soto Del Real dla kobiet i mężczyzn, więzieniu dla młodych więźniów po 18 roku życia Madryt 4, jak również  
w więzieniu dla kobiet Alcala Meco w Maladze i Arrefice na Wyspach Kanaryjskich. W sumie około 200 więźniów odbyło 
kurs.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANI I IRLANDII 
PÓŁNOCNEJ
Od 2004 około 350 więźniów przeszło program Prison SMART w ośrodku stanowym Les Nicholes w Guernsey, w więzieniu 
HM Lindholme w obszarze Docaster i w więzieniu Highdowne w Surrey. Zarówno personel jak i więźniowie potwierdzili, że 
program spełnia wymagania kursu resocjalizacyjnego. Kurs był wspierany przez kapelanów więziennych, którzy wyrazili 
swoje zainteresowanie programem. Również personel zgłosił zapotrzebowanie na kurs.

„Wcześniej byłem bardzo rozczarowany swoją postawą i decyzjami podjętymi w przeszłości. Łatwo było wyprowadzić mnie  
z równowagi. Ten kurs pomógł mi wyrzucić z siebie wiele cierpienia, które trzymałem w sobie, i pokazał jak kochać siebie  
i być szczęśliwym z tego kim jestem. Jeżeli prawdą jest, że wszystko ma swój cel, to celem trafienia za kratki, było 
uczestnictwo w tym kursie. Poleciłbym go wszystkim, bo pozwolił mi wybaczyć sobie i innym. Każdy powinien tego 
spróbować. Mam nadzieję, że innym on tez pomoże tak jak pomógł mnie”.

Osadzony z Wielkiej Brytanii

„Po kursie odczułem dużą ulgę psychiczną inaczej spojrzałem na wszystkie trapiące mnie problemy i doceniłem sytuacje  
z życia, które były dobre i przyjemne. Czuję się zarówno psychicznie jak i fizycznie bardzo dobrze. Będę i chcę kontynuować 
ćwiczenia”.

Osadzony z Polski

 
„Fizycznie czuję się tragicznie ale to spowodowane jest brakiem ruchu. W końcu więc unormuje się to i będzie lepiej. 
Psychicznie na pewno czuję się lepiej. Przynajmniej w trakcie tych spotkań i w kilka godzin po spotkaniu. Wieczorem muszę 
trochę powtórzyć aby nadal czuć się dobrze. Ogólnie jestem bardziej uspokojony. Czuję się jakbym był dużo lżejszy i jakbym 
mógł wszystko zrobić a cały świat stał przede mną otworem”.

Osadzony z Polski
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Kurs Prison SMART przeszło ponad 250 000 więźniów na całym świecie, od Danii, krajów bałkańskich, Polski, Włoch, Anglii, 
Niemiec, USA, Indii poprzez RPA, Meksyk, Argentynę, Namibię i Kenię, aż do Dubaju, Tajwanu, Australii i Rosji.  
Program często wspierany jest przez ministerstwa sprawiedliwości. 

Doradca ONZ w sprawach policji i były komisarz generalny policji w New Delhi, dr Kiran Bedi, powiedziała: 
„Przeprowadziliśmy wiele programów Prison SMART dla Instytutu Szkoleniowego Policji w New Delhi. Ich celem było 
humanitarne podejście do przestępców oraz nauka radzenia sobie ze stresem. Rezultaty były imponujące. Właściwie kursy 
były tak efektywne, że poleciłabym ten program dla więzień na całym świecie, dla wszystkich oddziałów policji, a także dla 
szkół, szpitali, innych organizacji, słowem – wszędzie gdzie to tylko możliwe”.

Skuteczność tego programu w Danii jest także uznana przez system prawny. Często jako element zwolnienia warunkowego 
zasądzane jest wysłanie młodocianego przestępcy na kurs Prison SMART. Inspektor więzienny zwrócił uwagę, że program 
ten znacznie zmniejszył liczbę incydentów przeciw personelowi w duńskich więzieniach.

W Kosowie organizacja kursów we wszystkich więzieniach wspierana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości w Chorwacji poprosiło Art of Living, żeby zorganizowała kursy dla wszystkich członków 
personelu więziennego.

W Indiach kurs Prison SMART został wprowadzony w ponad 100 więzieniach w niemalże wszystkich stanach. Wiele stanów 
poprosiło Art of Living, by pomogła zmodernizować ich programy więzienne. W więzieniu Thitar, największym w Azji, przez 
kurs przeszło ponad 30 000 osadzonych, wśród których byli skazani za ciężkie zbrodnie.

W USA Prison SMART został włączony w program Alternatywa dla Przemocy w największym ośrodku dla młodocianych na 
świecie, w Hrabstwie Los Angeles.

Również w Afryce Prison SMART został uznany przez dyrektorów więzień jako skuteczny program ograniczania przestępstw.

Referencje
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WYCIĄG Z LISTÓW REKOMENDUJĄCYCH  
PROGRAM „PRISON SMART” 

BELGIA
G. Verschueren, dyrektor więzienia Leuven-Central, Belgia:

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi po tym kursie. To jest samo w sobie dowodem, że PROGRAM TEN MOŻE 
BYC POLECONY INNYM INSTYTUCJOM.

BOŚNIA I HERCEGOWINA
Hasan Hadzic, dyrektor więzienia Tuzla

BUŁGARIA
Petr Vasilev, dyrektor generalny Departamentu Kar i Więziennictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości (Umowa o współpracę)

D. Bongalov, wiceminister sprawiedliwości

Katja Yanulova, dyrektor ośrodka uwięzienia na okres próbny.

I. Karushkov, dyrektor więzienia w Starej Zagorze.

M. Petrova, dyrektor więzienia Silven

Uczestnicy mówili, że odczuli wyjątkowe korzyści z tego programu, które pomogły im radzić sobie ze stresem  
i uwolnić skumulowane napięcia, agresje i złe myśli. Pełen wdzięczności, mam nadzieję na dalszą współpracę.

R. Zhelyaskov dyrektor więzienia w Warnie

Bozhiya Iwanow, główny inspektor, więzienie Plodiv

B. Zebenov, dyrektor więzienia Bobov Dol

DANIA
Ina Eliasen, dyrektor działu, dyrektor służby więziennej – dział egzekutywy wyroków, Dania 
(raport z doświadczeń personelu).

Kurs otworzył mi oczy na fakt, że medytacja ma wysoką skuteczność w pozbywaniu się stresu, dostarcza energii  
nie tylko kiedy jest się pod wpływem stresu, ale w ogóle.

Bente Larsen, zastępca kuratora, Engelsborg

Więźniowie i byli więźniowie zgodnie stwierdzają, że poznanie trenera Jakoba Lunda i odbycie kursu było 
wzbogacającym i rozwijającym doświadczeniem dla wszystkich.

Jorgen Maltesen, lider projektu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, Alfa-Fredensborg

Otwartość zespołu Prison SMART, ich sposób bycia sprawiły, że współpraca z nimi była bardzo skuteczna.  
Więźniowie uczestniczący w programie stali się również bardziej otwarci na inne formy terapii.

Lene Moller-Nielsen, inspektor więzienny, Więzienie Stanowe Horserod

Od 2004 nieustannie oferujemy program Prison SMART dla osadzonych. Co roku odbywa się około ośmiu 
pięciodniowych kursów. Z naszego doświadczenia wynika, że ci więźniowie, którzy przeszli kurs Prison SMART  
z Jakobem, i pozostają z nim w kontakcie po kursie, znacznie zredukowali użycie narkotyków, a w wielu przypadkach 
zupełnie wyszli z nałogu. Kursy są bardzo popularne wśród osadzonych. Nie potrzebują motywacji do uczestnictwa  

Referencje
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w przeciwieństwie do innych programów. Ci z uczestników, którzy pozostają z Jakobem w dłuższym kontakcie, są  
w stanie wyrwać się z kręgu przestępstwa i wejść na rynek edukacji i pracy. Kursy są też popularne wśród personelu. 
Pracownicy uczą się na nich jak, w bardziej konstruktywny sposób, radzić sobie z agresją swoją i osadzonych. 

Lene Skov, Departamet Okresów Próbnych dla Służby Społeczeństwu. 
 
Byłoby nam bardzo przykro gdybyśmy nie mogli dłużej czerpać korzyści płynących z Prison/Breathe SMART. 

Susane Ludvigsgen, psychoterapeutka, AIDA

Christian Solholt, lider projektu odwykowego od haszyszu i kokainy, Kopenhaga.

NIEMCY
Deutshl, urzędnik państwowy, Więzienie Adach

Kilku członków personelu potwierdziło, że kurs oddychania pozwolił stworzyć bardziej odprężoną atmosferę. Wprowadził 
większy spokój w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Więźniowie wypracowali bardziej pozytywne podejście do 
życia. Zmniejszone zostały problemy ze spaniem i huśtawki nastroju.

INDIE
Wielu urzędników, oficerów policji, dyrektorów więzień etc. opowiedziało się za kursem.

KOSOWO
Kujtim Zylifu, dyrektor więzienia Gilian, Służba poprawcza Kosowo

110 więźniów i członków personelu przeszło program Prison SMART. Doświadczenie było bardzo pozytywne i korzystne. 
Uczestnikami byli Serbowie i Albańczycy. Doświadczyli spokoju i wielkiej ulgi od depresji i gniewu, bezsenności i 
rozdrażnienia. Zdecydowanie namawiam innych by skorzystali z tego programu.

Ago Kolic, Dyrektor więzienia Peja.

Prison SMART jest programem prowadzonym w wiezieniu Peja i dzięki niemu ponad połowa członków mojego personelu 
dostała narzędzia do uwolnienia stresu związanego z pracą. Nasz personel jest pod wrażeniem efektywności tego 
programu. Doświadczyli uczucia głębokiego spokoju, zadowolenia, wzmocnienia i poprawy samooceny i wzmocnienia. 
Podziwiamy oddanie IAHV w Wielkiej Brytanii i wkład wniesiony w poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego 
populacji więźniów w naszej placówce, jak i innych, w Kosowie.

Rasim Selmani, dyrektor zakładu karnego Pristina, Kosowo

Prison SMART jest programem prowadzonym w więzieniu Pristina. Ponad połowa obsługi jest w niego włączona.  
Ten program okazał się bardzo skuteczny i pomocny dla naszego personelu.

Samih Shala, dyrektor zakładu karnego w Prizen

80% naszego personelu przeszło przez ten program. Moje osobiste doświadczenie wskazuje, że te proste, ale potężne 
techniki oddechowe przynoszą głębszy sen, odprężony umysł i wewnętrzny spokój.

SŁOWENIA
Irena Kosovel, dyrektor generalny policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Słowenia.

Po ponad roku regularnych kursów antystresowych dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, teraz 
zorganizowało trening także dla Centrum do Spraw Nielegalnych Imigrantów i Uchodźstwa. Uczestnicy stwierdzili, że czują 
się bardziej zrelaksowani, mniej agresywni, mniej pesymistyczni i smutni już w trakcie trwania programu, a także po nim.  



34Prison SMART

Referencje

Eksperci z Centrum stwierdzili, że kurs ten odznacza się wysoką jakością i zastanawiają się nad środkami dalszego 
finansowania i włączeniem go do programu dla uchodźców.

RPA
Kubaxa, Wsparcie Operacyjne, Baciaanspoort Centrum Poprawcze, Departament Służby Poprawczej.

Prison SMART ma pozytywny wpływ na stabilizację sytuacji wśród osadzonych i wprowadza wśród nich kulturę i tolerancję. 
Ten rodzaj rozwoju, wnoszony przez program taki jak Prison SMART, jest znaczący w środowisku więziennym. Kurs jest tym 
bardziej przydatny, że został przeprowadzony w bardzo przeludnionym miejscu, gdzie warunki dla treningów nie zawsze są 
sprzyjające.

Smit M. Centrum Poprawcze, Leeuwkop, RPA

Nieomal wszyscy przestępcy w naszym Centrum, które ma teraz prawie 650 osadzonych, przeszli przez program radzenia 
sobie ze stresem. Od jego wprowadzenia ilość bójek i innych niepożądanych zachowań bardzo znacząco się zmniejszyła. 
Wskazuje to na fakt, że kurs ten zupełnie zmienił postawę więźniów.

WIELKA BRYTANIA
Mr. D. Clark, oficer naczelny Wiezienie Stanowe, Guernsey

Nie mam innych, poza pozytywnymi opiniami od więźniów, którzy mówią jak pożytecznie spędzili ten tydzień i jak bardzo 
podobał im się kurs.

Mc Cready, kapelan w więzieniu Lindholme, Doncaster

Kurs jest popularny wśród więźniów. Trenerzy to profesjonaliści w swoim podejściu. Bardzo chętnie wprowadziłbym kurs  
w parafii.

USA
James Greathouse, oficer poprawczy, Północny Ośrodek Regionalny Więziennictwa. Wirginia Zachodnia.

Od dawna wierzyłem, że personel pracujący z więźniami musi zastosować kreatywny sposób pozbywania się stresu. 
Codzienny stres plus ten związany z pracą, zbiera niesamowite żniwo w postaci zdrowia fizycznego, psychicznego, 
relacji rodzinnych i rozwoju zawodowego. Techniki oddechowe, których się nauczyłem sprawiły, że lepiej mi się pracuje i 
moje życie uległo niewyobrażalnej, pozytywnej przemianie. Nie zdawałem sobie sprawy, że prosty oddech może być taki 
skuteczny.
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Danish Prison and Probation Service 

State prison of Horserød 

Post Box 532 – 3000 Helsingør  

Prison inspector 

 

1
st
 of June 2010  

 

 

Summary Note on the cooperation between the Danish Prison and Probation Service – State 

Prison of Horserød and Jakob Lund / Art of Living – Breathe SMART  

 

In 2001, we started our cooperation with Jakob Lund, Breathe SMART on an individual contract for 

a young inmate, who was serving a 1 year sentence.   

Today, almost 500 inmates have completed the course. Since 2004 and until today, 8 annual 

courses have been held each with 12 to 14 participating inmates.   

Since 2008, Prison SMART has been part of the special program under the Danish Prison and 

Probation Service, which gives selected inmates permission to attain a trial release in accordance 

with the Criminal Law, section 40a – trial release after completing detention of half the time of the 

full sentence.  

The majority of the inmates are emotionally dominated by feelings of anger, aggression and fear.  

The techniques, which are taught on the course, enables the inmates to get in touch with more 

subconscious feelings, which they learn to embrace and deal with instead of ”escaping” by using 

drugs or getting caught up in criminal behaviour.  

The inmates themselves express that they become better at accepting what is, as well as being 

more in touch with how they feel. Also, they feel better at discriminating between which choices 

are better or worse for them.   

They gain increased self‐awareness and improve their ability of expressing their needs and wishes. 

Furthermore, they show increased empathy as well as an increased attention on how their action 

as well as lack of action can affect other people.  

The state prison can say from a long term experience, based on the inmates, who have had a 

regular long term contract with Jakob Lund, that they substantially reduce their addiction of illegal 

drugs – and in most cases, not only reduce but cease their addiction.   

Furthermore, the state prison has an overall understanding that the inmates have a very high 

motivation during the process. Prison SMART is very popular and inmates often recommend 

participation on the course among themselves. Consequently, the prison need not work as hard to 

motivate the inmates to participate as it is often required for the other programs, being offered. 

The prison sees this as a very positive statement.  
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Jakob Lund has also been conducting very successful courses for the prison personal.   

Some of the inmates, who remain connected to the project over a longer period, have been able 

to cut free from the criminal life pattern. They are now established within the educational system 

or part of the labour market.  

The state prison can clearly state, that it is the close connection to Jakob Lund / Breathe SMART 

which has had the extremely positive effect on many of the inmates, who has participated in the 

courses, held in the state prison.   

However, it is of crucial importance to continue the process over a longer period after the serving 

of the sentence is completed. It requires time, stability and continuity to break free of the life 

patterns, which have lead to addiction and criminal behaviour.  

I, therefore, convey my warmest recommendations for financial support to the rehabilitation 

programs.  

I am available for detailed information, questions etc. on telephone no. 0045 72 55 20 01 / 20 02.   

  

With kindest regards, 

Lene Møller‐Nielsen 

State prison inspector  
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Kasia 22 lata

Pierwszy raz przeżyłam coś z czym jeszcze nigdy się nie spotkałam. Jest to szalenie interesujące wrażenie jak i przygoda, 
która mam nadzieję, że się nie skończy. Myślę, że dalej będę kontynuować technikę oddychania jak i rozumowania tego co 
Pani Basia opowiadała. Jest mi obecnie lżej w głowie jak i mój sposób myślenia troszkę się wzmocnił. Bardzo dziękuję za 
terapię.

Joanna 24 lata

Bardzo jestem odmieniona, bardzo wierzę w ten kurs i na pewno będę kontynuować wszystkie metody. Czuję się dobrze  
i jestem bardziej spokojna odkąd uczęszczam na te zajęcia. Sypiam dobrze nocami, wcześniej miałam zarwaną każdą noc. 
Potrafię skupić się nad jedną rzeczą w danym momencie. Trudno opisać na kartce papieru moje samopoczucie i uczucia po 
tych sesjach, to po prostu trzeba poznać i w tym uczestniczyć.

Agnieszka 23 lata

Po całym kursie czuję się jakby bardziej silniejsza wewnętrznie i gotowa do stawienia czoła nowym problemom. Podobała 
mi się atmosfera na zajęciach i serdeczne kontakty z Basią i Olą. Mam nadzieję, że pozostałe uczestniczki są równie 
zadowolone jak ja. Dziękuję.

Danuta 19 lat

Czuję się lekko, jest mi bardzo wesoło. Nie czuję głodu – nikotyna + kofeina. W ogóle jest super – ten kurs jest super extra !!! 
To jest coś fantastycznego!!!

Jestem jeszcze trochę skołowana ,dlatego papatki, na tym skończę.

Iwona 23 lata

Po kursie czuję się dobrze, odczuwam, że jestem spokojniejsza – nie denerwuję się z byle powodu co było wcześniej.  
Myślę, że ten kurs pomoże mi, będę ćwiczyła jak będzie możliwość w grupie bo pojedynczo brak mi będzie motywacji.  
Na pewno przyda mi się to i nie będę takim nerwusem.

Agnieszka 20 lat

Dziś jest piąty dzień tygodnia i naszego kursu. Jak się czuję ? Na dzień dzisiejszy i w chwili obecnej mam ochotę biegać, 
czuję się rozluźniona, przepełnia mnie radość, nie żałuję, że przeszłam taki kurs bo jest naprawdę wspaniały i bardzo Wam 
Olu i Basiu dziękuję, że potraficie docierać do takich osób jak my.

Bogumiła 20 lat

Po programie antystresowym „Sztuka Życia” zauważyłam w sobie lepszą zmianę psychiczną, to znaczy tak jak bym zrzuciła 
z siebie cały ciężar, ból i złość. Obecnie nie wiem ale odczuwam wewnątrz ulgę. Bardzo się cieszę, że przeżyłam tak 
fascynujące chwile pozbywając się stresu.

Justyna 21 lat

Jestem bardzo zadowolona z terapii, czuję się lżejsza, tak jakby cały ciężar ze mnie spadł. Czuję się wypoczęta, noce 
przesypiam całe nie przebudzając się. Rano budzę się z humorem i uśmiechem na twarzy. Dziękuję.

Marta 21 lat

Po terapii mogę śmiało powiedzieć iż stałam się bardziej otwarta na siebie oraz drugą osobę. Wyciszyłam się wewnętrznie 
i czuję spokój od środka. Coś we mnie pękło i w środku jestem pusta, pusta ponieważ bez większych emocji, bez pewnej 
zaborczości potrafię powstrzymać nerwy i uspokoić się po krótkim czasie. Nie jestem obojętna lecz bardziej ostrożna  
w otoczeniu. Po prostu jestem o wiele bardziej spokojniejsza i wyciszona a przy tym czuję się naprawdę dobrze.

Anna 25 lat

Czuję się dobrze choć nie czuję jakiś radykalnych zmian z tą różnicą tylko, że trochę więcej się śmieję niż zwykle i jestem 
bardziej aktywna.

Izabela 26 lat

Czuję się teraz o wiele lepiej, mogę teraz funkcjonować i być w tym co się dzieje. Nie jestem smutna ani rozżalona, wiem jak 
pomagać sobie gdy przychodzi jakaś decyzja do podjęcia. Jest wspaniale, teraz wiem, że jestem.
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Marta 22 lata

Czuję bardzo pozytywną duchową przemianę. Jestem zadowolona, że mogłam wnieść dzięki temu kursowi coś nowego  
i wartościowego do swojego życia. Dziękuję.

Ola 24 lata

To co zaobserwowałam w swoim samopoczuciu:

- moje całe ciało jest bardziej rozluźnione, nie odczuwam takiego spięcia i drętwienia rąk

- przed zaśnięciem odeszły koszmarne myśli

- umysł stał się bardziej czysty, myśli uporządkowane

- częściej się uśmiecham i bardziej optymistycznie patrzę na świat

Grzegorz 26 lat

Po ukończeniu kursu czuję się bardzo dobrze fizycznie i psychicznie. Jestem zrelaksowany i rozluźniony. Jestem bardzo 
zadowolony ,że zgodziłem się na udział w tym kursie.

Paweł 22 lata

Spędziłem przez ten tydzień kilkadziesiąt wspaniałych godzin z tobą Basiu i z tobą Andrzeju. Doświadczyłem czegoś 
wspaniałego za co wam dziękuję i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy.

Sławek 42 lata

Czuję się bardzo dobrze, jestem rozluźniony, największe zadowolenie to pora przed snem . W ogóle się nie denerwuję, to na 
co mogłem się zdenerwować wcześniej teraz nie ma żadnego znaczenia. Bardzo chętnie powtórzyłbym ten kurs raz jeszcze. 
Było naprawdę znakomicie. Jestem wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w tej terapii. Dziękuję za wszystko.

Kamil 20 lat

Po tym kursie nie wiem po prostu jak to mam opisać w słowach. Jak przychodzę z powrotem do celi jestem bardziej 
spokojny, nie denerwuję się byle czym tak jak przed kursem. Jest super, po prostu jest super, nie umiem tego wytłumaczyć 
to się czuje w sobie a nie w słowach.

Jacek 27 lat

Fizycznie czuję się tragicznie ale to spowodowane jest brakiem ruchu. W końcu więc unormuje się to i będzie lepiej. 
Psychicznie na pewno czuję się lepiej. Przynajmniej w trakcie tych spotkań i w kilka godzin po spotkaniu. Wieczorem muszę 
trochę powtórzyć aby nadal czuć się dobrze. Ogólnie jestem bardziej uspokojony. Czuję się jakbym był dużo lżejszy i jakbym 
mógł wszystko zrobić a cały świat stał przede mną otworem.

Piotr 20 lat

Nie wierzyłem, że oddech może tak uzdrawiać i uspokajać. Szkoda, że inni, którzy nie chodzili na ten kurs nie zrozumieją. 
Teraz wiem jak się uspokajać i wyciszać. Szkoda, że tak krótko trwał. Na pewno powtórzę ten kurs, ja wiem, że pomaga  
a inni niech myślą co chcą. Rozmawialiśmy jak na wolności. Czułem się wolny. 

Jerzy 35 lat

Po ukończeniu kursu odczuwam bardzo dużą zmianę w dotlenieniu organizmu, nastąpiło lepsze ukrwienie. Bardzo duża 
zmiana nastroju, uspokojenie psychiczne. Generalnie: cały organizm zaczyna pracować równo – jednym rytmem. Uważam, 
że każdy powinien przynajmniej raz wziąć udział w kursie.

Przemek 20 lat

Ja, po tych ćwiczeniach poczułem się o wiele lepiej, zacząłem inaczej patrzeć na świat, inaczej zachowuję się na celi, 
zrobiłem się bardziej spokojny i rozgarnięty.

Michał 21 lat

Po tym kursie yogi w końcu poczułem się rewelacyjnie, pozbyłem się wszelkich stresów, poczułem ulgę na całym ciele, 
pozbyłem się bólów głowy, lepiej śpię.
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Michał 20 lat

Jestem mile zaskoczony ćwiczeniami i całkowitym rezultatem, pomimo tego, że nie brałem udziału w pierwszym dniu, to 
odczułem zmianę po czterodniowych ćwiczeniach. Jest mi lżej i czuję się inaczej niż dotychczas. Ogólnie czuję się bardzo 
dobrze i mam wielką nadzieję ,że będę miał ambicję do kontynuowania tych ćwiczeń.

Rafał 21 lat

Po tym kursie odczułem pewne postępy, nastąpiła poprawa z oddychaniem i uspokojeniem swoich emocji. Myślę, że jest 
to bardzo dobry pomysł przeprowadzać takie kursy w kryminałach, ponieważ naprawdę odstresowują i relaksują a takich 
rzeczy jest mało w tym miejscu.

Stanisław 20 lat

Po kursie yogi czuję się bardzo dobrze i mogę zasypiać po 10 minutach. Nie stresuję się, nie jestem zdenerwowany.  
Bardzo dobrze to wpłynęło na moje życie i dziękuję, że mogłem się do tego przyczynić.

Radosław 18 lat

Jednym słowem mówiąc nigdy bym nie powiedział, że oddech może tak zawładnąć człowiekiem. Szczerze mówiąc,  
na początku do tego kursu podchodziłem z dystansem ale z dnia na dzień coraz bardziej zacząłem się angażować  
i dziś mogę powiedzieć, że nie żałuję.

Krystian 20 lat

Moja ogólna opinia na temat tych ćwiczeń jest taka, że kiedy zacząłem praktykować yogę poczułem pewne zmiany  
w organizmie, stałem się bardziej zrelaksowany, zacząłem z pełnym luzem podchodzić do życia, lepiej myśleć  
i postanowiłem, że będę we własnym zakresie to praktykować.

Kamil 20 lat

Po tych zajęciach czuję się niesamowicie. Przeszły mi po prostu wszystkie stresy, które miałem związane z pobytem tu.  
W ogóle mam lepszy humor gdy wstaję. Nie boli mnie głowa. Po prostu nie spodziewałem się ,że można w tak szybki 
sposób się zrelaksować. Och to jest to !!

Kamil 20 lat

Po tym powtórnym moim kursie, który powtarzam drugi raz czuję się w ogóle inaczej, jeszcze lepiej niż za pierwszym razem. 
Mam dużo lepszy humor, jestem spokojniejszy, zacząłem bardzo dużo myśleć o domu w którym mam bardzo dużo problemów, 
o którym wcześniej nie myślałem. Jeśli wyjdę na wolność to chciałbym bardzo taki kurs jeszcze raz skończyć u pani.

Paweł 20 lat

Po tym kursie czuję się naprawdę dobrze. Mam dobry humor.

Marcin 21 lat

Moje wrażenia po ukończeniu kursu są rewelacyjne. Bardzo mi pomógł n sen ponieważ przed rozpoczęciem zajęć miałem 
bardzo lekki sen zaś teraz jest twardy. Dużo lepsze mam samopoczucie, jak również dużo lepiej podchodzę  
do codzienności, inaczej zacząłem spoglądać na świat.

Adam 20 lat

Program joga jest dobry, pomógł mi się wyciszyć i patrzeć na sprawy z inna ej strony chciałbym żeby się powtórzył.

Kamil 21 lat

Czuję się w porządku. Ćwiczenia podziałały na mnie relaksująco. Bolała mnie głowa i nagle ustał ból. Jest dobrze.

Adam 21 lat

Po całej tej terapii moje samopoczucie jest dobre, w trakcie tej terapii czułem się bardzo dobrze i mówię to szczerze, 
jestem zadowolony ,że mogłem wziąć w czymś takim udział, wyciągnąłem z tego pozytywne wnioski. Zależy mi na tym aby 
kontynuować te ćwiczenia i mogę obiecać, że jeśli będę miał odpowiednie do tego warunki a w szczególności „ciszę” to 
będę dalej wykonywał te ćwiczenia. Bardzo dziękuję pani Basi i panu Andrzejowi, że zechcieli przeprowadzić nam tę terapię, 
jest to bardzo miłe z państwa strony, jestem wdzięczny i zadowolony z całego cyklu. Jeszcze raz wielkie dzięki. PS – Będę 
się starał kontynuować ćwiczenia.
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Maciej 21 lat

Program w którym brałem udział spodobał mi się i naprawdę czuję się lepiej psychicznie (podbudowany). Żebym bardziej 
się zaangażował to myślę, że rezultaty byłyby jeszcze bardziej korzystne. Nie mam nic przeciwko temu aby kurs odbył się 
ponownie. Postaram się wykorzystać w celi te ćwiczenia bo wierzę, że naprawdę odstresowują. 

Norbert 20 lat

Po przejściu kursu z Barbarą i Andrzejem mogę powiedzieć dużo na temat zmian wewnętrznych, które zaszły we mnie  
w trakcie kursu . Mimo, iż nie minęło zbyt dużo czasu od ukończenia kursu czuję spokój i częściowe wyciszenie. Częściowe 
dlatego, gdyż nie wykonywałem ćwiczeń na 100 %, starałem się i czuję zmianę ale nie mogę określić jak dużą. To się okaże 
w ciągu najbliższych tygodni gdyż zamierzam kontynuować ćwiczenia na własną rękę.

Paweł 19 lat

Po tych ćwiczeniach czuję się bardzo dobrze a po oddechach mam oczyszczony umysł. Chętnie uczestniczył bym gdyby 
państwo jeszcze raz przyjechali.

Mariusz 20 lat

Ja po tym kursie czuję się bardzo dobrze. Pomógł mi się odstresować, moje zachowanie jest znacznie lepsze niż było.  
Z miłą chęcią bym nadal chodził na takie zajęcia i będę ćwiczył na celi tę technikę bo jest naprawdę fajna.

Krystian 21 lat

Po pierwsze po ćwiczeniach czułem się odprężony, spokojny, umysł wyciszony, zero agresji w głowie. Po powrocie do celi 
byłem śpiący i wypoczęty a w nocy nie mogłem zasnąć. Kiedy już zasnąłem sen był spokojny i nie budziłem się.

Hubert 20 lat

W trakcie ćwiczeń czułem się dobrze zarówno jak i po wracając na celę, również poprawiło to moje samopoczucie i chcę 
żeby te kursy dalej tu były.

Ryszard 21 lat

Czuję się spokojniejszy po zajęciach, w trakcie zajęć nic mnie nie interesowało i teraz jestem pozytywnie nastawiony  
do wszystkiego. Będzie lepiej.

Mariusz 20 lat

Po tych zajęciach czuję się wyciszony, odstersowany, szybciej czas mi płynie i po prostu czuję się lepiej.

Jakub 20 lat

Po odbyciu terapii odczułem ulgę psychiczną a mianowicie poczułem się wyciszony co na pewno mi tu pomoże i dlatego 
chcę wam podziękować . W miarę możliwości chciałbym powtórzyć te ćwiczenia razem z wami.

Kamil 21 lat

Czuję się dobrze i chcę jeszcze żebyście przyjechali bo to jest wspaniałe.

Damian 19 lat

Dobrze się czuje po tej terapii . Podczas terapii robię się całkiem inny i bardzo chętnie dalej bym ją kontynuował.

Robert 27 lat

Moje wrażenia z przeprowadzonego kursu antystresowego są bardzo zadowalające, ponieważ dał mi on dużo do 
zrozumienia, co tak naprawdę można zrobić poprzez prawidłowe oddychanie. Ten kurs mnie zrelaksował, dał mi dużą siłę 
spokoju i przede wszystkim panowanie nad swoim umysłem i ciałem, tak naprawdę poznałem samego siebie od środka, 
jestem bardzo zadowolony, że mogłem wziąć udział w takich ćwiczeniach. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
naszym prowadzącym czyli Basi i Andrzejowi za tak fachową opiekę nad nami i całej dyrekcji za udostępnienie nam takich 
ćwiczeń. Myślę, że jeszcze raz nas odwiedzicie, bo takie ćwiczenia powinny być powtarzane częściej, jeszcze raz dziękuję 
za to co dla nas zrobiliście.
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Piotr 28 lat 

Moje wrażenia i odczucia po ukończeniu twego kursu są bardzo pozytywne. Jestem pod dużym wrażeniem jak za pomocą 
nieskomplikowanych przecież technik i ćwiczeń można wpłynąć na swój organizm, uspokoić go i zharmonizować . Kurs nie 
wymaga od uczestnika żadnych specjalnych predyspozycji, uświadamia natomiast jak ważne w życiu każdego człowieka 
są różne bodźce których doświadcza każdego dnia, jak ważny jest np. oddech, którego człowiek tak naprawdę sobie  
nie uświadamia, nie zdaje sobie sprawy jak ważny on jest dla samopoczucia i zdrowia. Można dowiedzieć się i przede 
wszystkim doświadczyć, że oddech to tak naprawdę klucz do wszystkiego, do wewnętrznego spokoju, do kontroli nad 
własnym ciałem w sytuacjach stresujących, jakże potrzebnych umiejętności w dzisiejszym świecie. Poza tym poznajemy 
szereg ćwiczeń, które korzystnie wpływają na kondycję całego organizmu, które pomagają mu się oczyścić i odstresować. 
Jest to uważam ważne dla każdego człowieka aby być w dobrej kondycji psychicznej co ten kurs w pełni zapewnia  
a szczególnie jest to potrzebne dla ludzi, którzy znaleźli się w takich stresogennych warunkach jak ja czyli w więzieniu. 
Gorąco polecam tego rodzaju zajęcia i cieszę się ogromnie ,że sam miałem okazję w nim uczestniczyć i jeśli miałbym 
okazję w nich brać udział to zrobiłbym to bez chwili wahania. Dzięki prowadzącym te zajęcia Basi i Andrzejowi udziela mi 
się ta pozytywna energia i przekonanie, że w każdej dziedzinie życia, na każdym kroku i w każdej sytuacji można i należy 
dostrzegać pozytywy i na nich koncentrować a nie obciążać umysł negatywnymi aspektami i między innymi za to serdeczne 
podziękowania obok oczywistej sprawy, że byli tu z nami i przekazali część swej wiedzy i doświadczeń.

Jacek Ogrodowczyk 35 lat

Moje odczucia odnośnie kursu jogi są bardzo dobre, poprawiły moje samopoczucie, nauczyłem się nowych ćwiczeń 
oddechowych, koncentracji i medytacji, na pewno przydadzą się one w dalszym odsiadywaniu mojego wyroku,  
na pewno zmienię moje podejście do różnych spraw pozytywnie niż negatywnie. Bardzo chciałbym jak by była taka 
możliwość kilkakrotnie taki kurs gdyby się zgodziła administracja ZK we Włocławku aby sobie utrwalić dokładnie ćwiczenia 
i przypomnieć co zapomniałem z poprzednich i przy okazji nauczyć się coś nowego jak jest to tylko możliwe to byłbym 
bardzo chętny.

Rena 43 lata

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam brać czynny udział w zajęciach. Czułam się odprężona, rozluźniona, uwierzyłam, że 
takie zajęcia są dla mnie niezbędne. 

Gabrysia 47 lat

Jestem zadowolona z programu antystresowego dopomógł mi uregulować sen oraz bardzo poprawił mi samopoczucie.

Zofia 43 lata

Po ukończeniu kursu antystresowego czuję się bardzo dobrze, mam wrażenie, że jestem o parę kilogramów lżejsza.  
Cieszę się, że mogłam skorzystać z takiego kursu, bo bardzo dużo dobrego wniósł on w moje ciało i duszę. Czuję,  
jakbym nic nie miała w środku. Jestem bardzo zadowolona, wyluzowana, wyciszona. Dziękuję.

Halina 32 lata

Po zajęciach jestem bardziej spokojniejsza, nawet to zauważyły dziewczyny z oddziału . Nie denerwuję się byle czym, 
zaczęłam całkowicie inaczej patrzeć na dużo rzeczy. Jestem zadowolona z tego kursu.

Dorota 40 lat 

Jestem bardzo zadowolona. Czuję się odprężona, jestem spokojniejsza. Mam również nową wiedzę którą mogę się 
podzielić z innymi. Dziękuję bardzo.

Żaneta 24 lata

Czuję się bardziej rozluźniona, w ogóle jestem całkiem inna . Warto było chodzić na te zajęcia bardzo dużo one mi dały.

Joanna 39 lat

Warto było ćwiczyć. Czuję po ćwiczeniach rozluźniona, przestała mnie boleć głowa. W ogóle czuję się na luzie.

Magda 28 lat

Nie żałuję uczestnictwa w kursie gdyż lepiej się czuję. Częściej jestem uśmiechnięta, jestem rozluźniona.



48Prison SMART

Grażyna 54 lata

Z kursu jestem bardzo zadowolona . Poczułam, że moje ciało jakby odnawiało się, budziło z długiego letargu. Oddychanie 
dotleniło mnie wewnątrz, nigdy tak nie oddychałam, czuję, że moje ciało odmładza się, zdrowieje, dotlenia.

Henryka 39 lat

Czuję się lżejsza, mniej palę, mam lepszy humor, lepiej śpię.

Aneta 30 lat

Czuję się lżejsza, bardzo mi pomogło, teraz mniej jestem spięta i nerwowa.

Beata 30 lat

Czuję dużą ulgę, jestem spokojniejsza, mam inne podejście do koleżanek. Ćwiczenia są świetne na stres.

Darek

Kurs który przeszedłem wywarł nas mnie naprawdę spore wrażenie i mocno mnie naprawdę spore wrażenie i mocno stępił 
wrodzony sceptycyzm. Zauważyłem kilka zmian tak w mojej psychice jak i w organizmie. Codziennie też zauważam kolejne 
zmiany. Przede wszystkim o wiele lepiej sypiam. To znaczy zasypiam z łatwością(wcześniej miałem z tym problemy) przestały 
śnić mi się koszmary, nie krzyczę po nocach. Podczas trwania kursu tzn. przez 7 dni ani razu nie bolała mnie głowa, kark ani 
kręgosłup. Wcześniej praktycznie nie zdarzył się tydzień, który upłynął bez którejś z wymienionych dolegliwości.  
Wydaje mi się, że stałem się spokojniejszy, w jakiś sposób wyciszyłem się, trudniej jest wyprowadzić mnie z równowagi. 
Ponadto poczułem się (mam nadzieję, że nie tylko tymczasowo) normalnym człowiekiem. Dziękuję.

Anonimowo

Po tym kursie jestem bardziej doświadczony duchowo, jestem o wiele śmielszy, mądrzejszy, nauczyłem się wielu dobrych 
rzeczy, dużo technik oddychania, Jestem bardzo zadowolony z kursu a dzięki kursowi z siebie. 

Anonimowo

Czuję się dobrze, jestem więcej wyluzowany, mniej nerwowy i bardziej pozytywnie nastawiony do życia.

Anonimowo

Czuję się znakomicie, na tym kursie było fajnie, zawsze to coś nowego, oczywiście mam głębszy oddech .

Józek lat 26

Po tym, kursie czuję się lepiej fizycznie i psychicznie, trochę inaczej spoglądam na świat, lepiej funkcjonuję w swoim 
otoczeniu.

Anonimowo

Ja, odkąd zacząłem chodzić na ćwiczenia to czuję się bardzo rozluźniony, mniej nerwowy a przedtem byłem bardzo spięty  
i nerwowy a teraz jest naprawdę super.

Jacek 

Doznania: Relaks,wypoczynek,medytacja,energia, nowe doznania,otwartość umysłu ,regeneracja umysłu,ciała i ducha.

Anonimowo

Te zajęcia bardzo mi pomogły, ponieważ czuję się po nich dużo lepiej. Stałem się spokojniejszy, lepiej śpię żywszym 
człowiekiem zajęć bo dużo mi pomogły, myślę, że dalsze ćwiczenia przyniosą rezultat.

Anonimowo

Po kursie lepiej i szybciej zasypiam, mam głębszy sen. Jestem odstresowany i pozytywnie nastawiony do życia. Powziąłem 
kilka decyzji, które skrupulatnie będę realizował po wyjściu z ZK.

Anonimowo

Fizycznie od początku czułem się wspaniale oraz psychicznie. Podczas kursu mogłem wiele przemyśleć i zrozumieć. 
Dziękuję.
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W większości Krajów program Prison SMART jest administrowany przez organizacje partnerskie: Art of Living i IAHV 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Wartości Ludzkich).

Art of Living jest międzynarodową, edukacyjno-humanitarną organizacją, działającą w ponad 150 krajach. Jej celem 
jest stworzenie społeczeństwa wolnego od stresu i przemocy przy użyciu wielorakich środków, przynoszących pokój 
jednostkom, społeczeństwom, narodom i światu.

IAHV jest międzynarodową, humanitarną i edukacyjną organizacją mającą na celu promocję i odrodzenie wartości 
ludzkich we wszelkich aspektach życia na całym świecie. Jej partnerami są rządy, instytucje edukacyjne, inne organizacje 
pozarządowe, korporacje i osoby prywatne, które chcą wspierać i promować programy rozwoju osobistego mające na celu 
wdrażanie wartości ludzkich w codziennym życiu.

Fundacja Art of Living razem z siostrzaną IAHV mają zaszczyt być specjalnym konsultantem przy ECOSOC (ONZ)  
i współpracują z wieloma podmiotami w kwestii zdrowia, edukacji, stałego rozwoju, rozwiązywania konfliktów i pomocy 
w nagłych przypadkach. W ciągu 27 lat stały się jednymi z największych organizacji na świecie, opierających swą pracę 
na wolontariuszach. Ich społeczne i humanitarne projekty, programy radzenia sobie z postkatastroficznymi urazami 
psychicznymi, programy samorozwoju i programy redukujące stres dotarły do ponad 200 milionów ludzi wszystkich 
narodowości i kultur.

Kontakt: 
 
Dyrektor programu w Polsce 
Barbara Jurkonis 
barbara.jurkonis@artofliving.pl 
 
Biuro Fundacji Art of Living Polska 
office@artofliving.pl 
tel: 22 812 06 56 
 
Dyrektor programu Prison SMART Europe 
Dr Katrien Hertog 
info@prisonSMART.eu 
Tel. +32 495 625 818 
www.prisonSMART.eu

O nas



50Prison SMART

Kontakt: 
 

Dyrektor programu w Polsce 
Barbara Jurkonis 

barbara.jurkonis@artofliving.pl 
 

Biuro Fundacji Art of Living Polska 
office@artofliving.pl 
tel: 22 812 06 56 

 
Dyrektor programu Prison SMART Europe 

Dr Katrien Hertog 
info@prisonSMART.eu 
Tel. +32 495 625 818 

www.prisonSMART.eu


