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Mindfulness App on kivunnut App 
Storen myyntilistan kärkisijoille 11 
maassa ympäri maailman ja sillä  
on jo yli 500 000 käyttäjää

• MindAppsin luoma sovellus on julkaistu jo yli kymmenellä 
kielellä ja  se on noussut mm. Tanskan, Saksan ja Ruotsin 
ostetuimmaksi Health & Fitness -kategorian sovellukseksi.

• MindApp antaa mahdollisuuden moniin erilaisiin Leenan 
ohjaamiin meditaatiohin ja tukee myös hiljaista meditaatiota. 
Harjoituksen pituuden voit itse valita kuhunkin ajankohtaan  
sopivaksi.

• Voit helposti valita meditaation, joka sopii juuri tähän  
hetkeen – kun sinulla on aikaa esim. kotona, ruokatunnilla, 
bussissa, raitiovaunussa tai jonossa, tai kun haluat harjoittaa  
vain pienen hetken.

• Harjoittamasi meditaatiot tallentuvat Tilastot -osioon, josta  
voit seurata kuinka paljon käytät aikaa harjoittamiseen. Näin 
kykysi olla läsnä tässä hetkessä kehittyy.

• Asettamalla muistutuksia valitsemaasi ajankohtaan, saat 
muistutusviestin kun on aika harjoittaa. Vain ottamalla aikaa 
harjoittamiseen hyväksyvän tietoisen läsnäolon kyky kehittyy.

• Voit ostaa lisää ohjattuja harjoitteita monipuolisesta valikoi- 
masta maailman tunnetuimmilta meditaatio-ohjaajilta kuten 
Jon Kabat-Zinn, Tara Brach tai Jack Kornfield.
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MINDFULNESS APP  – LEENA PENNANEN tarjoaa 
sinulle loistavan mahdollisuuden harjoittaa Hyväksyvää 
Tietoista Läsnäoloa missä ikinä oletkin. 

MINDFULNESS APP – LEENA PENNANEN on helppo- 
käyttöinen ja sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin 
harjoittajille.

Leena on Suomen Mindfulness-pioneeri. Anna hänen 
ohjata sinua erimittaisissa keho- ja istumameditaatioissa. 
Sovellus antaa sinulle myös mahdollisuuden harjoittaa 
hiljaisuudessa juuri niin pitkään kuin itse haluat. Tieteelli-
set tutkimukset osoittavat, että jo muutaman minuutin 
päivittäinen harjoittaminen sovelluksen avulla saa sinut 
voimaan paremmin: stressi vähenee, rentoutumis- ja 
keskittymiskyky lisääntyvät ja olet paremmin läsnä tässä 
hetkessä elämästäsi nauttien.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on jo yli 
kymmenen vuoden ajan kouluttanut tuhansia ihmisiä 
Mindfulness-kykyyn eli Hyväksyvään Tietoiseen Läs- 
näoloon. Leena toi Jon Kabat-Zinnin kehittämän MBSR- 
menetelmän Suomeen 2002. 

Menetelmää käytetään tuloksellisesti arjen hallinnassa, 
terveydenhoidossa, kouluissa sekä työelämässä. Tun- 
nistat CFM:n koulutuksen käyneet alansa ammattilaiset 
Mindfulness -ohjaaja CFM® -nimestä.

MindApps develops tools to help people find a better balance in today’s increasingly stressful existence. The Mindfulness App, is a tool for increasing  
your presence in daily life. MindApps was founded by Martin Wikfalk, Mindfulness and Yoga teacher and Magnus Fridh, Yoga and meditation teacher.
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