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Stress är en naturlig och ofrånkomlig del av livet. Det är när den gör att man mår dåligt, och när den börjar
styra ens riktning i livet, som det kan bli ett problem. I Bli vän med din stress visar författaren Petra Kahn

Nord hur man med hjälp av terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kan få ett rikt, lyckligt
och hälsosamt liv genom att acceptera negativa känslor som stress, oro och ångest. Det handlar till exempel
om mindfulness, att hålla distans till sina tankar, om självbild och acceptans. De olika verktygen förklaras på
ett lättillgängligt sätt, och dessutom berättar författaren personligt om hur hon själv förändrat sitt liv med
hjälp av ACT. PETRA KAHN NORD leder kurser i ACT och är diplomerad coach. Hon har själv erfarenhet
av stress och diagnosen utbrändhet, och i boken berättar hon om den resa hon gjort med hjälp av ACT.

Jag har alltid varit livrädd för att bli avvisad förminskad nedvärderad osynlig och trampad på. ationer utsätter
människor för fysisk och psykisk stress.

Bli Vän Med Din Stress

Det är när den gör att man mår dåligt och när den börjar styra ens riktning i livet som det kan bli ett problem.
Det handlar om hur vi förhåller oss till den. Se till att minska stressen. Petra Kahn Nord visar hur man med

hjälp av terapiformen ACT Acceptance and Commitment Therapy kan få ett hälsosamt liv genom att
acceptera negativa känslor som stress oro och ångest. Men också ett ansvar då man måste sköta om den varje
dag. Att läsa Petra Kahn Nords bok Bli vän med din stress. Pms innebär humörförändringar oro och ångest för
många och för en del kan det kännas som att befinna sig i en känslomässig berg och dalbana. Med Carolina
har det handlat om att få henne att förstå hur hon bör träna. 2002 inte såg ut att bli av var måttet . Hur funkar
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friskvårdsbidraget och massage? Massage ingår i det som är avdragsgill och skattefri friskvård enligt
Skatteverkets regler. Vad vill du bli i framtiden ?. i sitt jobb möter människor med svåra problem och som
själva utsätts för stress. Det händer när vi är i situationer som kräver något extra och kroppen behöver

mobilisera kraft och energi. Om det känns svårt testa att trappa ner ett par dagar först. Vi ger stöd testar och
sätter normer. Programridning på nätet. I Bli vän med din stress visar författaren Petra Kahn Nord hur man
med hjälp av terapiformen ACT Acceptance and Commitment Therapy kan få ett rikt. Mindre motor är lika

med mer motion.
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