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Beskrivning
Författare: Petra Kahn.
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.

Annan Information
Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris,
Natur & Kultur 2012 (ISBN 9789127129696) . Liksom många av våra patienter på
Stressmottagningen helt mänskligt försöker undvika att bli av med obehagliga tankar och
känslor, så gör vi som arbetar på mottagningen det.
3 maj 2017 . Det finns några färdigheter eller vanor som ger ett starkt grundskydd mot
stressproblem. En sådan sak är goda sömnvanor. Se till att det finns tillräckligt många timmar
vikta för din sömn, låt inte andra saker komma i vägen och överväg om du kan skjuta på
annat till nästkommande dag om tiden börjar bli.
15 maj 2014 . På den tiden luktade färgen så starkt och eftersom mina barn sov inne i huset
stängde jag dörren. När jag hade varit . När du inte kan bli av med din fiende, bli vän med
den, brukar man ju säga. . Tinnitus och hörselproblem är i dag vanligare vid känslomässig
utmattning och långvarig stress. Men även.
6 sep 2017 . Ibland är livet lugnt och skönt, men så inträffar något som kanske är svårt och
smärtsamt, som får oss att känna stress och olust. Vi blir besvikna och .. Du blir aldrig av med
dig själv och du kan välja att vara din bästa vän som är omtänksam – eller din fiende, den som
är hård och piskar dig. Din inre röst kan.
Mer information om Bli vän med din stress Relaterad information. Du behöver vara inloggad
samt ha ett bibliotekskort i Familjen Helsingborg för att reservera denna titel. Logga in för att
göra din reservation. Reservera. Utförlig information. Utförlig titel: Bli vän med din stress,
ACT - så funkar det; Språk: Svenska. ISBN:.
ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro. Av: Livheim,
Fredrik. Språk: Svenska. Klicka för att sätta . så undviker du att bli utnyttjad av andra. Av:
Erikson, Thomas. Språk: Svenska. Klicka för att sätta . Bli vän med din stress (2017).
Omslagsbild för Bli vän med din stress. ACT - så funkar det.
ACT är en utveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi) som rekommenderas av
Socialstyrelsen som behandling av stress, ångest och depression. I boken finns . Jag önskar att
jag hade haft den vid min sida när jag skulle bli en vuxen person, så hallå alla som känner en
ungdom: här finns ett asgrymt julklappstips! Ida Ekw.
Boken ”Bli vän med din stress: ACT – så funkar det” av stresscoachen Petra Kahn Nord.
I
boken ger Petra konkreta förslag på hur man kan ta kontroll över sin stress, genom bland
annat mindfulness och lära sig ha distans till sina tankar. De olika verktygen förklaras på ett
inspirerande och lättillgängligt sätt. Författaren.
Ju mer passiv du är, desto mindre trogen är du mot dig själv och desto sannolikare blir det att
du känner dig trött, sliten, stressad, utbränd, ångestfylld och nedstämd. Vilket i längden kräver
sin tribut av både dig och din partner. Så både dörrmattor och ilskna tjurar tömmer relationen
på livskraft. När du klargör dina värden,.
Bli vän med din stress (2017). Omslagsbild för Bli vän med din stress. ACT - så funkar det.
Av: Kahn Nord, Petra. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Bli vän med din stress.
Bok (1 st) Bok (1 st), Bli vän med din stress. Markera:.

26 sep 2017 . All tagged "Bli vän med din stress: ACT – så funkar det". Stresscoachen ger ut
handbok om konsten att leva lyckligt. Bli vän med din stress: ACT – så funkar det är en
personlig handbok av stresscoachen Petra Kahn Nord i konsten att lära sig leva med och
hantera stress. Stress är en naturlig och.
203. 286765. Omslagsbild. Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan :
hallå, hur gör man? Av Eidevald, Christian. 286792. Omslagsbild. Världens första medborgare
: om statens uppkomst i det antika Grekland. Av Lappalainen, Tomas. 286794. Omslagsbild.
Bli vän med din stress : ACT - så funkar det.
Här kan du söka och reservera böcker och andra medier på Ryhovs bibliotek. För att kunna
reservera måste du vara inloggad på ditt konto. Har du inget konto? Registrera dig som Ny
låntagare i vänsterkanten. Du måste kontakta ditt bibliotek för att välja inlogg och pinkod. När
du har inlogg och pinkod kan du reservera,.
Det kan vara svårt att nå fram då personer som lider av stress ofta kan bli arga, irriterade eller
sluta sig när omgivningen berättar vad de ser. Läs mer för dig som anhörig på
http://www.stressmottagningen.nu. Pernilla Lovén på företaget Normact utbildar om
stresshantering utifrån metoden ACT – Acceptance Commitment.
Bli vän med din stress. Stress är en ofrånkomlig del av livet och när den blir långvarig och tar
över vardagen kan den göra oss sjuka. Men stress behöver inte vara farligt. Det handlar om
hur vi förhåller oss till den. Petra Kahn Nord visar hur du med hjälp av ACT, Acceptance and
Commitment Therapy, kan få ett rikt,.
(Hörde dessutom av samme person att genomsnittsåldern för att bli ekonomiskt oberoende är
typ kring 50 år, och då har man kanske gett sitt liv i 15 år för detta.)..det gäller att välja rätt här,
det gäller att välja så du får det du vill i din vardag. Och det är väldigt konkret till skillnad från
en vision. Tänk så här. Hur vill du vakna?
Det finns tre effektiva metoder att hantera stress – alla tre är forskningsbaserade och visar
tydliga resultat. Mindfulness. . Förstår du vad din stress handlar om och vet vad du behöver
göra åt den? Ett sätt att . Skriv ned dina tankar, prata med en vän om din oro, prata högt rakt
ut när du tar din skogspromenad. Om du.
4221. Back Link to this page · 33 34 35 36 37. 173962. Bli vän med din stress : ACT - så
funkar det. Cover. Author: Kahn Nord, Petra. Publication year: 2017. Language: Swedish.
Media class: Book. Publisher: Harper Collins Nordic. Additional information: 204 s. You must
login to be able to reserve this item. Add to media list.
Symptom på hypokondri är att hela tiden tro att du är allvarligt sjuk och att försöka hitta
symptom på detta. KBT är effektiv behandling vid hypokondr.
8 dec 2016 . Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär
som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Med stöd och behandling .. De
allra flesta som får utmattningssyndrom blir så småningom friska, men det kan ta lång tid. Hur
lång tid det tar innan du har.
”Saker som är extra viktiga för oss kan göra oss väldigt stressade, det är helt naturligt och
rimligt. Men det är inte en anledning att undvika det.” Petra Kahn Nord har skrivit boken Bli
vän med din stress där hon beskriver hur ACT har hjälpt henne att minska stress och ångest
genom att acceptera känslor och tankar så att de.
21 sep 2007 . Fredrik om ”ACT- Att hantera stress och främja hälsa”, om studien samt innehåll
.. Skola och arbete är två stora områden där folk blir stressade. . och så vidare. Språket skapar
lidande. På vilket sätt är: Du sämre än. Madonna. Din lön sämre än. ”alla andras”. Du upphov
till svält. Språket skapar lidande.
1 nov 2013 . Än så länge finns ingen medicin mot tinnitus, det man kan göra är att behandla de
fysiska smärttillstånden i kroppen och lindra de psykiska besvären. . ACT. Uttalas som det

engelska ordet för agera, och står för acceptance and commitment therapy. Understryker
vikten av att acceptera det man inte kan.
30 nov 2017 . Så jag tror verkligen att det är den perfekta julklappen till varje makeupjunkie!
2. Boken ”Bli vän med din stress: ACT – så funkar det” av Petra Kahn Nord, 198kr. Om du
har en vän som precis som jag har problem med att hantera stress, då är den här boken ett
jättebra present tycker jag. För den visar att du.
Yoga & ACT : för ett rikt och meningsfullt liv / Josephine Selander ; [fotografier: Fredrik
Redelius .]. Omslagsbild. Av: Selander, Josephine. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Förlag: Massolit,. ISBN: 91-87785-78-1 978-91-87785-78-8. Omfång: 175 s. :
ill. Innehållsbeskrivning. Den kognitiva.
Girji:Bli vän med din stress : ACT - så funkar det / Petra Kahn Bli vän med din stress : ACT så funkar det / Petra Kahn Nord. Bearbma. Dahkki: Kahn Nord, Petra 1975(Författare/medförfattare). Giella: ruoŧagiella. Materiálašládja: Girji. ISBN: 9789150928990
9789150929003. Lassedieđut: 204 sidor ; 22 cm. Leage buorre ja.
ACT i Skolan. - Att hantera stress av Fredrik Livheim. Innehåll. Översikt för kursen. • Hur har
det fungerat för dig? • Tro inte på ett ord jag säger! • Vad säger din . stress. Om man vill ha ett
jobb man gillar och tycker är stimulerande så kan det vara svårt att undvika stress. 2. Förändra
på tolkningen av stress. Det vill säga hitta.
22 sep 2017 . Stresscoachen ger ut handbok om konsten att leva lyckligt · Pressmeddelanden •
Sep 22, 2017 14:47 CEST. Bli vän med din stress: ACT – så funkar det är en personlig
handbok av stresscoachen Petra Kahn Nord i konsten att lära sig leva med och hantera stress.
About Mynewsdesk.
Bli vän med din stress : ACT - så funkar det. (Art.Bet: 9789150928990) 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.
4 dec 2017 . Med avstamp i hennes personliga berättelse om utbrändhet presenterar hon ACT:s
verktyg på ett konkret och lättbegripligt sätt. Boken innehåller enkla övningar som steg för
steg hjälper dig att förändra ditt liv och bli vän med din stress. Petra Kahn Nord är diplomerad
ICF-coach och leder kurser i ACT.
1 okt 2017 . Läs bok Bli vän med din stress Petra Kahn. Nord eBook. Stress är en ofrånkomlig
del av livet och när den blir långvarig och tar över vardagen kan den göra oss sjuka. Men
stress behöver inte vara farligt. Det handlar om hur vi förhåller oss till den. Petra Kahn Nord
visar hur du hjälp av ACT, Acceptance and.
2017-02-15. Stresshantering. På senaste årsmötet i Distrikt Väst så lämnade medlemmarna
idéer och förslag på vad de önskade att distriktet skulle jobba med under 2017. Ett av
förslagen var att man önskade mer om hur man hanterar sin stress i ett hektiskt arbetsliv. Vi i
styrelsen vill därför passa på att tipsa om.
GoodWork är glada o stolta att få presentera vår andra bok kring ACT och stress! Vår
medarbetare Petra Kahn Nord har skrivit "Bli vän med din stress - ACT så funkar det". Boken
är en personlig beskrivning blandat med ACT övningar där Petra själv berättar om sin resa
genom stress, rädslor och ångest och hur ACT hjälpte.
Tjejer är ”realister”. Svårt komma in på arbetsmarknaden, tjejer konkurrerar ut killar, men
betalar högt pris i form av stress och ohälsa. Ska det vara så? . Inom ACT adresseras
upplevelsebaserat undvikande. Samt adresseras i specialanpassad manual. Sannolikt relaterat
till stress och livsstil, detta kan vi arbeta med.
. om Bli vän med din stress Relaterad information. Du måste vara registrerad låntagare i Täby
samt vara inloggad för att kunna reservera denna titel Logga in för att göra din reservation .

Utförlig information. Utförlig titel: Bli vän med din stress, ACT - så funkar det, Petra Kahn
Nord; Omfång: 204 s. Språk: Svenska. ISBN:.
ACT! Innan stress blir sjukdom. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som
förebyggande intervention i en grupp stressade kvinnor. Elin Andersson. Johanna . Ditt
engagemang och din generositet när det gäller tid, ... de kan delas in i så kallad primär,
sekundär och tertiär prevention (Kompier & Kristensen,. 2001).
Bli vän med din stress: ACT – så funkar det är en personlig handbok av stresscoachen Petra
Kahn Nord i konsten att lära sig leva med och hantera stress. . Stress är en naturlig och
ofrånkomlig del av livet, men kan bli ett problem om man låter den helt ta över och styra ens
vardag. I Bli vän med din stress: ACT – så funkar.
1 okt 2017 . Ladda ner online Bli vän med din stress Petra. Kahn Nord. Stress är en
ofrånkomlig del av livet och när den blir långvarig och tar över vardagen kan den göra oss
sjuka. Men stress behöver inte vara farligt. Det handlar om hur vi förhåller oss till den. Petra
Kahn Nord visar hur du hjälp av ACT, Acceptance.
En medarbetare berättade att hon hört att det bästa är att försöka hålla vantrivsel och stress
inom sig så att det inte ”smittar” andra runtomkring. . Om du vill läsa mer på ämnet kan jag
rekommendera en självhjälpsbok skriven av Russ Harris som heter “Kärlekens ACT: Stärk din
relation med Acceptance and Commiment.
30 sep 2016 . Ekonomisk stress kan bli nästan existentiell eftersom problemen är obönhörliga:
bostad, telefon, mat och så vidare måste ju betalas. . Är detta något som händer dig är
lösningen nästan alltid att möta rädslan genom att kontakta dina vänner och fortsätta göra det
du brukar göra – även om det känns skakigt.
Hedengrens Bokhandel Hedengrens bokhandel ligger i Sturegallerian i Stockholm. Närmaste
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
Sortera alfabetiskt. Sortera alfabetiskt; Sortera efter popularitet; Senaste produkterna först;
Lägsta pris först; Högsta pris först. Rea! Lägg i varukorg · Antiken : från faraonernas Egypten
till romarrikets fall. 349 kr 219 kr · Rea! Lägg i varukorg · Antistressguide. 330 kr 229 kr ·
Rea! Lägg i varukorg · Äntligen pensionär! 139 kr 96.
För att lättare kunna skydda dig mot stress är det viktigt att ta hand om dig själv och din hälsa.
Att äta näringsrik mat och att äta ordentliga måltider på så regelbundna tider som möjligt
brukar vara ett bra sätt att stödja sig själv under påfrestande perioder. Om du rör på dig och
håller dig i form blir du starkare och orkar mer,.
Jämför priser på Bli vän med din stress: ACT - så funkar det (Inbunden, 2017), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Bli vän med din stress: ACT - så
funkar det (Inbunden, 2017).
Bli vän med din stress : ACT – så funkar det av: Kahn Nord Petra. 269.00 Kr Inbunden . Hitta
din sanna story : Upptäck kraften i din egen livsberättelse! av: Sandberg Katrin. 249.00 Kr
Inbunden . Goda middagssamtal : bli ett uppskattat sällskap vid bordet av: Männik Styren
Leena. 229.00 Kr Häftad.
23 maj 2016 . Vad är ACT? 3. Varför ACT vid missbruk? 4. Funkar ACT vid missbruk eller
må dåligt? 5. Funkar ACT för behandlare? 6. Exempel ur innehållet, både SiS-‐BUP ..
controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-‐
related ill ... inte bli så stressad för att man är stressad.
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.
Boken ”Bli vän med din stress: ACT – så funkar det” av stresscoachen Petra Kahn Nord.
I
boken ger Petra konkreta förslag på hur man kan ta kontroll över sin stress, genom bland

annat mindfulness och lära sig ha distans till sina tankar. De olika verktygen förklaras på ett
inspirerande och lättillgängligt sätt. Författaren.
Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som pipljud, toner, tjut, surr,
brus och visslande. Tinnitus är ganska vanligt, och de flesta har inte så stora besvär av det.
Tycker du att din tinnitus är jobbig? Då finns det bra hjälp att få!
Vi vet inte alltid varför vi ställer så höga krav på oss själva eller varför våra inre röster är så
hårda. . Vi kan fortfarande bli riktigt goda vänner med oss själva. . Din bästa vän och din
värsta fiende – du själv Det finns en person du aldrig blir av med, en person som finns med
från det att du föds tills du dör – och det är du själv.
En presentation över ämnet: "ACT – Att hantera stress och främja hälsa"— Presentationens
avskrift: 1 ACT – Att . Uppmärksamma det som funkar. Ge gärna beröm och .. Genom att
agera klokt på ”naturlig smärta” kan vi undvika att skapa mer smärta för oss själva, t ex inte
bli så stressad för att man är stressad. Kom ihåg.
13 sep 2016 . I Hantera din stress med KBT ger stressforskaren Giorgio Grossi de praktiska
färdigheterna som krävs för att kunna stressa mindre, vara mer närvarande eller bara ta . Vad
är stress? Hur fungerar KBT? Självkänsla och beteendemönster som ökar sårbarheten för
stress; Stressymptom; Utmattningssyndrom.
inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. • Bli vän med din stress : ACT - så funkar det.
Av Petra Kahn Nord. I den här boken 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.
Utförlig information. Utförlig titel: Bli vän med din stress, ACT - så funkar det, Petra Kahn
Nord; Omfång: 204 sidor ; 22 cm. Språk: Svenska. ISBN: 9789150928990 9789150929003.
Klassifikation: 155.9042 Dokb Personlig utveckling och träning Vlbdö Psykiatriska
behandlingsmetoder. Ämnesord: Stresshantering ACT Stress.
1 okt 2017 . Ladda ner bok Bli vän med din stress Petra. Kahn Nord eBook). Stress är en
ofrånkomlig del av livet och när den blir långvarig och tar över vardagen kan den göra oss
sjuka. Men stress behöver inte vara farligt. Det handlar om hur vi förhåller oss till den. Petra
Kahn Nord visar hur du hjälp av ACT,.
Ångest kan göra att det blir svårt att slappna av och att sova bra. Du kan vakna på nätterna och
på så sätt få sömnen störd, eller få för lite sömn. Det kan i sin tur göra att du blir känsligare för
stress, vilket kan öka din ångest. Ångest kan också göra dig rastlös, otålig och lättirriterad,
eller att du lättare blir arg eller ledsen.
Bli vän med din stress. ACT - så funkar det. av Petra Kahn Nord (Bok) 2017, Svenska, För
vuxna. Ämne: Stress, Förändringsarbete, ACT,. Fler ämnen. Personlig träning · Personlig
utveckling · Psykologi · Tillämpad psykologi · Behandlingsmetoder · Medicin · Psykiatri ·
Psykoterapi · Samtalsterapi · Terapimetoder. Upphov.
Centrala ekonomiska begrepp och sammanhang förklaras tydligt. Läsaren får följa
verksamheten i den fiktiva kommunen Drömköping genom arbetet med bl.a. resultaträk.
5 okt 2017 . Utbildning av ACT gruppledare. Självhjälp via. Internet. Självhjälp via bok. ACT
Att hantera stress och främja hälsa. Träff 1 – Om stress och om språket ... Varför blir det så?
… på siffrorna. 1. 4. 7. Tänk inte…. Om kontroll. De coola, viktiga sakerna som verkligen
spelar roll i livet. - Din Livskompass. Mål och.
Stress = Rädsla : för dig som vill veta hur du blir av med din stress. 2 okt 2017 . Köp boken
Bli vän med din stress : ACT - så funkar det hos oss! . I Bli vän med din stress visar
författaren Petra Kahn Nord hur man med . berättar författaren personligt om hur hon själv
förändrat sitt liv med hjälp av ACT. Många företag med stora.
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.
Pris: 201 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Bli vän med din stress :
ACT - så funkar det av Petra Kahn Nord (ISBN 9789150928990) hos Adlibris.se. Fri frakt.
. Petra (författare); Bli vän med din stress : ACT - så funkar det; 2018; Bok(förlagets
förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer). 0 bibliotek. 5. Omslag.
Ravenklint, Natasja (författare); Din vän valpen : Så bygger ni en relation för livet; 2018;
Bok(förlagets förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer).
1 okt 2017 . Ladda ner bok Bli vän med din stress Petra. Kahn Nord. Stress är en ofrånkomlig
del av livet och när den blir långvarig och tar över vardagen kan den göra oss sjuka. Men
stress behöver inte vara farligt. Det handlar om hur vi förhåller oss till den. Petra Kahn Nord
visar hur du hjälp av ACT, Acceptance and.
Det riktar sig till dig som känner att stress inverkar på ditt liv och din vardag. Kanske har du
redan flera olika stressymptom och vill må bättre eller så vill du lära dig att förebygga stress
och lättare hantera stressiga perioder. De flesta av oss upplever stressiga perioder och kan ha
stor nytta av att lära sig hantera utmaningar i.
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