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Upplever du ofta att tiden springer ifrån dig, att du har svårt att
fokusera på det du gör och att du har fastnat i destruktiva

tankemönster? Då kan den här boken vara ett steg i riktning mot ett
rikare liv.

Begreppet mindfulness - att bli mer närvarande i nuet - är inget nytt.
Men det tål att upprepas! I en tid när vi tenderar att alltid vara på väg
någon annanstans, om inte fysiskt så i tankarna, har vi mycket att
vinna på att stanna upp och faktiskt känna efter - ta in det som

händer omkring oss här och nu.
Genom att bli medvetna om hur vi beter oss och varför, får vi en
nyckel till våra tankar och kan därmed påverka hur vi förhåller oss

till saker och ting.
Boken innehåller bland annat övningar och strategier för att:

* förstå och hantera dina tankar
* minska stress och oro

* leva i nuet
* sluta älta det som varit

* lära dig lyssna på din kropps signaler

Boken som lär dig mindfulness ingår i en serie där författarna utifrån



den senaste KBT-forskningen ger dig väl beprövade verktyg för att
åstadkomma positiva förändringar. Böckerna hjälper dig att förstå
varför du tänker, känner och beter dig som du gör och hur du kan
bryta invanda mönster. Övriga titlar i serien är: Boken som gör dig

lugn, Boken som ger dig bättre sömn, Boken som ger dig
självförtroende, Boken som gör dig lyckligare och Boken som får dig

att känna dig vacker.
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