
 

MINDFULNESSBASERAD 
STRESSREDUKTION, MBSR+ 

INDIVIDUELLT PROGRAM 

Vill du satsa på din hälsa, minska stressreaktioner och konsekvenser av långvarig eller 
stark stress?  
 
Det här individuella mindfulness-programmet innehåller samma byggstenar och moment som 
den mycket populära gruppkursen, och är baserat på det forskningsbeprövade programmet 
”MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction”, som togs fram redan 1979, av Jon Kabat-Zinn, 
University of Massachusetts, Stress Reduction Clinic. Idag har fler än 50.000 personer över 
världen deltagit i detta och snarlika program och lärt sig att mer effektivt använda sina egna inre 
resurser och förmågor för att möta vardagslivets stress och utmaningar. 
 
Fokus i programmet ligger på vad som är hjälpsamt för just dig. Du får lära dig övningar att 
träna kroppsmedvetenhet, uppmärksam närvaro, meditation, självmedkänsla och även mjuk 
yoga om du så önskar. Du får med dig nycklar hur ökad närvaro och övningar kan integreras i 
vardagslivet för att bygga nya vanor. Detta program är intensivt och samtidigt starkt 
livsbejakande.  
 
Det individuella programmet ger dig extra utrymme att fokusera på just din specifika 
livssituation. Du bör förbereda dig på att sätta av tid och engagemang för dagliga övningar och 
reflektioner. 
 
Det individuella programmet innebär 5 träffar + 3 telefonsessioner över 6-10 veckor, varje 
session 1,5 timme och samtalen 45 min varje gång. Vi planerar in tiderna ihop och skapar 
programmet utifrån dina individuella förutsättningar. Under sessionerna får du övningar och 
tid för dina reflektioner och frågor. Mellan träffarna har du ett program med övningar att följa 
och utvecklas med.  
 
 



Syftet med programmet är att integrera dina insikter i din vardag. Hitta en rytm med det 
”formella praktiserandet” och dina mål och utmaningar i vardagen, att enklare öppna för fler val 
i livet, och hitta vanor som fungerar för att öka ditt välbefinnande.  
 
Det här är ett program som ger dig verktyg för att leva och arbeta mer hållbart och låta dig 
utvecklas med medveten närvaro hela livet. 
 
Programmet innebär att du får: 
• Hitta ditt fokus och viktigaste teman.  
• Handledning i utövandet av olika mindfulness metoder och meditation . 
• Lätta stretch- och yogaövningar . 
• Dagliga hemuppgifter och övningar. 
• Kursmaterial skickas via epost efter varje session. 
• 5 ljudfiler (mp3) - med svensk guidning av Kristina. 
 
OBS! FÖRMÅNLIGT ERBJUDANDE hösten 2018:  
 

ü PRIVATPERSONER: 5.600:-  
ü FÖRETAG/FIRMA: 8.900:- + MOMS 

 
BOKA	  PROGRAMMET	  HÄR:	  https://simplesignup.se/event/141955	  
 
Hela beloppet betalas innan programmet startar. 
Behov av delbetalning beslutas i samtal med Kristina. 
 
 

MINDFULNESS MENTOR - MBSR TEACHER 
Din handledare är Sveriges första MBSR-mindfulnesslärare. 
Hon har 30 års meditationsbakgrund och är lärare i hatha 
yoga, ledarutvecklare och psykosyntesterapeut. 
 
 
 
 
Kristina Lindgren 
Mobil: 0703618925  
E-post: beyondfulness@gmail.com 
Webb: beyondfulness.com 


