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Gilla läget och må bättre! Tänk om vi ändå hade lyckats uppnå balans i livet. En harmonisk avvägning
mellan jobb och fritid, familj och vänner, träning och vila, då ja vad? I Fuck Balance uppmanas vi att lägga
ner vår hopplösa strävan efter balans för att istället fokusera på att stärka vår resiliens, det vill säga vår
förmåga att återhämta oss efter de utmaningar, förändringar och den stress som livet ofrånkomligen

innehåller. Det handlar om att med hjälp av mindfulness och acceptans hantera livets vinglighet och må bra
på vägen. För mindfulness är så mycket mer än stresshantering, det är ett sätt att stärka och utveckla hjärnan
så att vi blir mer medvetna om vad vi egentligen tänker och känner och därmed får större utrymme att välja

hur vi vill reagera i varje given situation.

I den nyligen utgivna boken Fuck Balance av Helena Eriksson. Lähetetään tänään.
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Bloggare kommuner företag och TV jagas. Fuck Balance Gilla läget och må bättre Med hjälp av mindfulness
och acceptans hantera livets vinglighet och må bra på vägen. Follow a healthy balance with fluorescent

lighting. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines catalogs newspapers
books and more online. Att inse att man inte alltid kan påverka situationer och att man i det fallet ofta mår
bättre genom att bara gilla läget och sluta älta. En harmonisk avvägning mellan jobb och fritid familj och
vänner träning och vila. När patienten blir kund nya stressorer och strategier i läkarens arbete PDF. Fyra
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kr. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom Louise Eriksson Vi har ett brett sortiment av
böcker garn leksaker pyssel sällskapsspel dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.
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