
Gör	  som	  många	  andra	  företag	  gjort	  och	  där	  
resultatet	  har	  visat	  sig	  vara	  både	  posi:va	  och	  

hållbart	  framgångsrika.	  

	  
Forskning	  har	  visat	  a.	  vi	  kan	  träna	  och	  förbä.ra	  vår	  hjärna	  och	  reducera	  stress.	  A.	  träna	  vår	  
hjärna	  gör	  a.	  vi	  kan	  skapa	  oss	  en	  medvetenhet	  om	  oss	  själva,	  en	  medvetenhet	  om	  vår	  inverkan	  
på	  andra	  människor	  och	  e.	  mer	  fokuserat	  och	  mindre	  frånvarande	  sinne.	  
	  
Förutom	  a.	  öka	  välbefinnande	  och	  glädje	  leder	  det	  också	  @ll	  en	  förbä.rad	  arbetsmiljö,	  högre	  
produk@vitet	  och	  sam@digt	  en	  a.rak@v	  arbetsplats	  med	  e.	  hållbart	  arbetsklimat.	  
Får	  du	  medarbetarna	  a.	  må	  bä.re	  och	  därmed	  också	  prestera	  bä.re	  –	  då	  kommer	  det	  också	  
a.	  synas	  i	  din	  resultaträkning!	  
	  
Flera	  företag	  har	  nu	  implementerat	  mindfulness	  som	  e.	  förhållningssä..	  	  
Exempel	  på	  företag	  är	  Google,	  Apple	  Computer,	  Yahoo,	  McKinsey,	  Deutsche	  Bank,	  Procter	  &	  
Gamle.	  Även	  företag	  som	  Trafikverket,	  Sparbanken	  Nord,	  Tieto	  och	  NCC	  	  använder	  sig	  av	  
mindfulness.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fokusträning	  av	  hjärnan	  	  

Hur	  går	  det	  @ll?	  
	  

A.	  träna	  mindfulness	  på	  
arbetsplatsen	  kan	  se	  ut	  som	  nedan:	  

Enkel	  förstudie	  innan	  projektet	  
	  

	  Inspira@onsföreläsning	  
	  

Arbetsgruppen	  tränar	  under	  12	  
veckor.	  Handledare	  följer	  gruppen	  
och	  träffar	  gruppen	  vid	  6	  @llfällen.	  

	  
E[er	  genomförd	  träning	  

	  
	  

Det	  är	  vetenskapligt	  bevisat	  a.	  företag	  som	  arbetar	  ak@vt	  med	  
de	  anställdas	  välbefinnande	  skapar	  e.	  presta@onsklimat	  där	  
medarbetarna	  mår	  bä.re,	  trivs	  bä.re	  och	  presterar	  bä.re.	  
	  
	  

Du	  är	  välkommen	  a.	  
kontakta	  mig	  för	  mer	  
informa@on:	  
	  
Marianne.princis@live.
com	  
Mobil:	  0708/62	  61	  64.	  
h.p://meranu.se/	  


