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En fantastisk hjælp, når man gerne vil gennemføre og fastholde de ændringer i ens adfærd og livsstil, man har
besluttet sig for.

 

Fundamentet i Bobby Zachariaes bog Nye vaner er baseret på den eksisterende forskning i de psykologiske
og sociale faktorer, der har betydning for et godt forløb. Rammen er, at en varig ændring skal foregå i faser,
og programmet er derfor bygget op over syv visualiseringsøvelser med korte forklarende tekster og tjek-dig

selv-skemaer: overvejelser om mulig ændring, konkrete tanker om fordele og ulemper ved ændring,
forberedelse med fokus på ydre og indre ressourcer, den faktiske handling, vedligeholdelse af den

gennemførte ændring, forebyggelse og håndtering af tilbagefald - og endelig en kort stressreduktion. De to
medfølgende cd´er  - med musik af Christian Alvad - guider brugeren gennem øvelserne frem til nye gode

vaner.
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